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VOORWOORD

Beste lezer,

In naam van de zusters, de Raad van Bestuur en de directie wil ik alle bewoners en hun familie, 

de vrijwilligers en ook de medewerkers een Gelukkig Nieuwjaar wensen!

Ook in 2021  was Covid nog alom tegenwoordig. Een Covidvrij jaar wensen voor 2022 is alvast 

niet realistisch maar we hopen op duurzame, haalbare maatregelen die ons stilaan op een 

gecontroleerde manier leren leven met het virus.

Verder wensen we iedereen vooral een goede gezondheid en dat het kleine geluk van iedere 

dag voor elk van jullie groot genoeg mag zijn om je af en toe de koning te rijk te voelen.

Veel leesplezier!

Mieke Vandeputte, directeur
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EVEN STILSTAAN BIJ

ONZE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR...
Tijd om van de kleine dingen te genieten,

rust om stil te staan bij mooie momenten,

sterkte om tegenslagen te overwinnen,

vriendschap om je hart te verwarmen,

humor om wat somber is te kleuren,

een glimlach om elke dag mee te beginnen...

En vergeten we niet het welbekende gezegde: 

Aan Gods zegen is alles gelegen! 

DRIEKONINGEN: OORSPRONG EN TRADITIES 
IN VERSCHILLENDE LANDEN
Niet alle landen kennen en vieren de traditie van 

Driekoningen. Onder andere in Frankrijk, Nederland, 

Duitsland, België, Zwitserland, Oostenrijk en Spanje kent 

men deze traditie wel. Toch wordt het naargelang het 

land op verschillende manieren gevierd. 

Meestal wordt Driekoningen op 6 januari gevierd.

De oorsprong van dit christelijk feest ligt bij de Drie 

Wijzen Caspar, Melchior en Balthasar, die de ster vanuit 

het Oosten volgden om het pasgeboren kindje Jezus te 

vinden in Bethlehem. Op 25 december wordt de geboorte 

van Jezus gevierd en op 6 januari herdenkt men de 

aanbidding der wijzen, de bekendmaking van het bestaan 

van Jezus aan de wereld. Het feest wordt zowel door 

protestanten als katholieken gevierd. 

In België is naast het van deur tot deur gaan zingen door 

kinderen, vooral de Driekoningentaart gekend. Deze platte 

frangipanetaart met kroon ziet men na Nieuwjaar bij de 

bakker en in supermarkten verschijnen, al dan niet met 

een boon erin verstopt. 
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VAN ALLES WAT
STERRENBEELDEN
Onze medewerkers zijn een heel belangrijke 

schakel in het waarmaken van onze 

visie. Daarom bepaalden we destijds, 

aansluitend op onze visie, een aantal 

kerncompetenties voor medewerkers. Een 

competentie is een combinatie van kennis, 

vaardigheden, attitudes en karaktertrekken 

die je kan waarnemen in het gedrag van de 

medewerker. Een medewerker heeft een 

combinatie van competenties nodig om goed 

te functioneren binnen de organisatie en om 

onze visie mee uit te dragen.

Onze 5 kerncompetenties zijn:

• Kwaliteitsvol werken

• Samenwerken

• Cliëntgerichtheid

• Loyaal zijn

• Zelfontwikkeling

(Je kan de kerncompetenties en de 

bijhorende gedragsindicatoren nalezen op 

onze website www.gasthuis.be, onder de 

rubriek “medewerkersbeleid”.)

Iedere medewerker heeft uiteraard meer 

kwaliteiten en vaardigheden dan enkel deze 

5 kerncompetenties. Dat maakt elk van 

hen uniek. Goed dat we, zelfs met dezelfde 

basis, verschillend zijn. Zo kunnen we van 

elkaar leren en elkaar aanvullen als we 

samenwerken. 

Ook wat betreft de sterrenbeelden van de 

medewerkers stellen we een grote variëteit 

vast. Twee sterrenbeelden spannen de 

kroon: Leeuw en Tweelingen. Vinden we 

dan ook enig verband terug tussen de 

kenmerken van deze sterrenbeelden en onze 

kerncompetenties?  

Bij Tweelingen vallen de kenmerken 

“Communiceren, handelen, leren, 

onderzoekend en verbinden” op.  

We vinden het immers belangrijk om onze 

cliënt te bevragen naar zijn wensen en 

noden. Om de cliënt voldoende regie te 

kunnen geven, moet je communiceren en 

onderzoeken wat de cliënt wil. Zo kunnen 

we cliëntgericht werken. Daarnaast hechten 
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we veel belang aan overleg en 

open communicatie tijdens het 

samenwerken. We zijn niet alleen 

verbonden met onze cliënten, 

maar ook zeer zeker met elkaar als 

medewerkers. “Leren” staat centraal 

in zelfontwikkeling. Onszelf 

ontplooien, je eigen talenten 

kunnen inzetten, verhoogt onze 

motivatie en tevredenheid. 

Het sterrenbeeld Leeuw heeft 

dan weer heel andere kenmerken 

zoals ‘Creëren, tonen, heersen, 

respecteren, indruk maken, spelen 

en geven”. ‘Creëren en Spelen’ zou 

kunnen wijzen op de vele creatieve 

talenten in huis. Ook ‘Geven’ is 

eigen aan de zorg. Wat we doen, 

doen we vaak voor iemand anders. 

En ‘respect’ is een basisprincipe. 

‘Heersen, tonen en indruk maken’ 

lijken dan minder te rijmen met 

onze kerncompetenties. Tenzij 

we dit positief benaderen als “een 

verschil willen maken” want dat 

doen we in de zorg dagelijks.

Het sterrenbeeld ‘Ram’ is het 

minst vertegenwoordigd bij de 

medewerkers. De kenmerken van 

de ‘Ram’ zoals ‘Onafhankelijkheid, 

pionier, winnen, verkopen, 

overhaasten, leiden’ herkennen 

we ook minder in onze 

kerncompetenties.

Bepaalt wanneer je bent geboren 

hoe en wie je bent en wat je zal 

overkomen? Sommigen geloven 

hierin, anderen niet en nog 

anderen vinden het gewoon leuk 

om de voorspellingen te lezen. 

Het maakt niet uit. Je moet kunnen zijn wie je bent.

In ieder geval: alle sterrenbeelden zijn even welkom in vzw OLV Gasthuis!

STERRENBEELDEN BEWONERS
 WZC OLV GASTHUIS

STERRENBEELDEN BEWONERS WZC EMMAUS



VAN ALLES WAT6

VAN ALLES WAT
HET STAAT IN DE STERRREN GESCHREVEN
1 januari 2022: een nieuw jaar start met wensen en goede voornemens. Wat zal het nieuwe 

jaar brengen? Niemand die het weet of toch … Mensen zeggen soms wel eens: “Het staat in de 

sterren geschreven.” Toekomstvoorspelling aan de hand van de stand van de sterren, horoscopen 

die voorspellen wat er je te wachten staat, sterrenbeelden die je karakter/manier van zijn 

analyseren en verklaren, … De ene gelooft er rotsvast in, de andere vindt het flauwekul. 

Waren onze bewoners hier vroeger al mee bezig of geloven ze meer in de pure, tastbare realiteit 

van elke dag? Ik legde mijn oor even te luisteren bij enkele bewoners ...

Anna Coulier (bewoner K 251) is geboren op 26 september 1929 en 

heeft als sterrenbeeld ‘Weegschaal’.

Ze leest graag eens haar horoscoop in de 

boekjes of de krant maar gelooft hier niet echt 

in en hecht er dan ook weinig belang aan.

Eén van de eigenschappen van een 

‘Weegschaal’ is dat ze heel sociaal zouden 

zijn. Uit mijn gesprek met Anna bleek 

deze eigenschap haar echt wel op het lijf 

geschreven.

Na haar studies verpleegkunde volgde ze nog 

de opleiding tot sociaal assistente. Vooraleer 

ze daarna als verpleegkundige aan de slag 

ging bij het Wit-Gele Kruis trok ze een drietal 

jaar naar Afrika om ook daar mensen te 

helpen en te verzorgen. Samen met haar 

vriendin uit Limburg had ze daar een heel 

mooie tijd en genoten ze van het contact 

met de bevolking. Hen kunnen helpen en 

begeleiden, gaf haar een heel goed gevoel. 

Dit kadert dan perfect binnen die andere 

basiseigenschap van een ‘Weegschaal’ nl. 

andere mensen willen behagen.

Toen ze na haar carrière bij het Wit-Gele 

Kruis met pensioen ging, startte ze als 

vrijwilligster in het OLV Gasthuis (toen nog in 

de Gasthuisstraat, in de volksmond in d’oude 

kliniek). Daar hielp 

ze mee bewoners 

begeleiden bij de 

wandelingen en 

hield ze de cafetaria 

open. Als vrijwilliger 

maakte ze ook de verhuis mee naar ons 

nieuw gebouw in de Ieperstraat. Ook hier 

genoot ze verder van het contact met andere 

vrijwilligers, bezoekers, bewoners… Ze kon 

zich hier echt aan optrekken. Anna was meer 

dan 25 jaar actief als vrijwilliger, waarvoor 

onze grote dank! 

Nog een andere eigenschap van de 

Weegschaal is dat ze wat ijdel zijn en graag 

mooi voor de dag komen. Anna kon dit 

bevestigen en was ook graag mooi gekleed, 

maar ook niet ‘te’ want opvallen doet ze niet 

graag.

De eigenschap dat Weegschalen wat onzeker 

zouden zijn, is dan minder van toepassing op 

Anna. Ze zei vrij zelfzeker te zijn maar hecht 

toch ook wel belang aan het advies/raad van 

mensen die ze kent.

WEEGSCHAAL
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Robert Ollevier (K 148) is geboren op 16 juni 1926 en heeft als 

sterrenbeeld ‘Tweeling’.

Net als Anna gaf Robert aan dat hij zijn 

horoscoop nooit leest en er ook niet echt in 

geïnteresseerd is.

De eerste basiseigenschap van ‘Tweelingen’ 

die ik bij het opzoeken tegenkwam is 

‘nieuwsgierigheid’. In ons gesprek wist 

Robert spontaan te vertellen dat hij een 

‘grote curieuzeneuze’ is. Dit vooral in de 

zin van graag iets bij te leren/te ontdekken. 

Zo wist hij te vertellen dat er bij een defect 

aan iets in huis nooit iemand kwam om 

dat te herstellen. Veel liever ging hij zelf op 

ontdekkingstocht, deed het toestel open en 

zocht tot hij het zelf kon herstellen. Zo was 

hij steeds op zoek naar oplossingen, dacht 

veel na en probeerde zaken uit. 

Druk bezig zijn in het hoofd met 

gedachten/ideeën/vragen staat ook in de 

lijst van de kenmerken van een ‘Tweeling’.

Ook bij het aanbrengen van de volgende 

eigenschap ‘geen tijd voor gezeur en 

geklaag’ gaf Robert meteen antwoord… 

“Je komt daarmee 

nergens! Ik ben 

altijd voor de vooruit 

geweest”. Hij vertelde 

dat hij altijd met iets 

bezig was. Zo kon je hem vaak terugvinden 

in zijn werkkot waar hij eigenhandig oude 

landbouwvoertuigen en machines namaakte 

in hout. Enkele mooie exemplaren konden we 

onlangs nog bezichtigen in de vitrinekast aan 

de ingang van het WZC en sieren nu zijn kamer. 

Hij zei ook dat je zonder ‘klagen en zagen’ oud 

wordt. Volgens hem is hij is de enige van het 

geslacht Ollevier die zo oud geworden is.

Dat Robert een echte ‘Tweeling’ is, bewijst de 

derde eigenschap nl. ‘Tweelingen’ praten graag 

en veel (zijn goed met woorden). Bertje (zijn 

gewenste roepnaam) vertelde honderduit over 

zijn verleden, zijn hobby’s en genoot zichtbaar 

van ons gesprek. Het was een plezier om naar 

hem te luisteren. Door zijn manier van vertellen, 

wekte hij mijn nieuwsgierigheid. 

Zou nieuwsgierigheid ook een kenmerk van 

‘De Leeuw’ zijn?! Even opzoeken…

Medewerker Elke Vermeulen (Thuisverpleging) heeft als sterrenbeeld 'Boogschutter'.

"Boogschutters zijn goed in het 

plannen, iets wat ik in mijn job goed kan 

gebruiken. In de thuisverpleging is iedere 

dag anders, dus een goede planning is 

hier zeker belangrijk.

Een eigenschap van de Boogschutter 

die niet bij mij aansluit is oog voor het 

groter geheel en niet voor het detail. Ik 

ben perfectionist in mijn werk. Ik heb 

graag dat alles in orde is tot in de kleine 

puntjes. 

Een Boogschutter 

houdt ook van 

lichaamsbeweging, 

iets wat ik twee 

keer per week doe.

Als ik op reis ga, 

neem ik toch 

liever een hotel 

dan camping, de eigenschap dol zijn op 

kamperen en het ruige buitenleven is niet 

voor mij weggelegd."

BOOGSCHUTTER

TWEELINGEN
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Marie-Louise Dedeyne (bewoner WZC Emmaüs) is geboren op 

30 april en heeft als sterrenbeeld ‘Stier’. 

"Ik heb vroeger vaak de horoscopen gelezen 

in boekjes zoals ‘Libelle’ en ik geef toe dat ik 

wel in sommige geloofde. Ik heb veel liever 

een mooi stuk kledij in plaats van veel geld. 

Daar komt mijn materiële kant naar boven.

Ik sluit mij ook helemaal aan met het gezegde 

dat een stier een goed oog heeft voor 

de artistieke waarde. Ik ben dan ook een 

liefhebber van kunsten, heb heel lang geleden 

nog eens als hobby pottenbakkerij gedaan. Ik 

zie dit heel graag, het is wel heel moeilijk en 

als je wat ouder wordt dan zie je al wat minder 

goed en wordt het moeilijker, maar ik zie dat 

nog altijd graag.

De vrouwelijke stier omringt zich graag met 

mooie dingen en het mooiste voorbeeld 

daarvan zijn je vrienden en de mensen die ik 

graag zie.

Er wordt ook vaak gezegd dat stieren een 

meester zijn in het maken van goede keuzes 

en ik ben volledig akkoord met die uitspraak.

Als we gaan kijken 

op het creatieve vlak 

wordt er gezegd 

dat wij goeie 

muzikanten zijn. 

Ik heb altijd piano 

gespeeld en ook altijd pianolessen gegeven.

Iets waar ik niet zo mee akkoord ben is dat wij, 

stieren, koppig zouden zijn. Ik ben totaal niet 

koppig, dit is een hele slechte eigenschap. 

Ik ben trots op mijn sterrenbeeld!"

Leuk weetje over 30 april 1928: 

30 april 1928 viel op de laatste maandag 

van de maand. Deze dag was de 121e dag 

van het schrikkeljaar. Ben je op deze dag 

geboren dan is je sterrenbeeld Stier. In 

de Chinese astrologie valt deze dag in het jaar 

van de Aarde Draak. De zon kwam op om 

6:11 en ging onder om 21:03.De maan was 

voor 81% zichtbaar. 

STIER

Andrea Dumelie (gast De Plataan) heeft 

als sterrenbeeld ‘Ram’.

Eigenschappen van het sterrenbeeld ‘Ram’:

• Onafhankelijk

• Winnersmentaliteit

• Haastig

Andrea heeft vroeger een café 

opengehouden en was heel zelfstandig 

en onafhankelijk. Ze heeft niet echt een 

winnersmentaliteit en kan goed tegen haar 

verlies. Ze zou wel dingen overhaasten, ze 

wacht niet graag, krijgt daar stress van en 

houdt van stiptheid.

Ook Raf Caignie is een ‘Ram’.

Hij was vroeger heel sportief. Is graag 

alleen en zelfstandig bezig. Hij heeft een 

opgewekt karakter en is immer vrolijk. 

Hij wint graag bij het spelen van een spel.

Hij stond vroeger 

als verkoper op 

rommelmarkten 

en kan dus goed 

onderhandelen.

ARIES
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Ook Therese Lootgieter heeft als 

sterrenbeeld ‘Schorpioen’.

Eigenschappen van het sterrenbeeld:

• Zuinig/spaarzaam

• Ordentelijk

• Sociaal

• Piekeraar

Therese leeft graag zuinig en doet geen 

zotte aankopen. Ze heeft graag haar 

huis netjes op orde, alles netjes op zijn 

plaats. Kan zich moeilijk ontspannen, 

denkt te veel na. Ook draagt ze graag 

mooie kleren, met bijpassend sjaaltje, 

oorbellen en schoenen.

Maria Verhulst (bewoner WZC Emmaüs) is geboren op 27 oktober 

1925 en heeft als sterrenbeeld ‘Schorpioen’. 

"Hallo, ik ben Maria en vier mijn verjaardag 

in oktober al sinds het jaar 1925. Ik begin 

stilletjes aan de 100 te naderen, maar 

ben nooit echt een fan geweest van de 

horoscoop. Vroeger was dat helemaal niet 

de mode om de horoscoop te lezen en je 

sterrenbeeld te bekijken, dus daarom dat ik er 

nooit echt grote interesse in heb getoond.

Omdat ik op 27 oktober jarig ben, heb ik dus 

het sterrenbeeld ‘Schorpioen’. De typische 

eigenschappen van de schorpioen zijn sociaal 

zijn. Ikzelf ben ook zeer sociaal, ik babbel al 

eens graag met de mensen en zit graag in 

goed gezelschap. 

De schorpioen zou veel energie bezitten en 

dat voel ik soms ook wel. Ik ben vroeger altijd 

bezig geweest met van alles. 

Voor mij heeft geld nooit op de eerste plaats 

gestaan, gezondheid gaat altijd voor. Maar 

toch is geld iets heel belangrijks en iets 

onmisbaar, het is eerder aangenaam om geld 

te hebben dan een prioriteit. 

Nog een 

overeenkomst met 

mijn sterrenbeeld 

is het ordelijk zijn, 

van mij is alles altijd 

opgeruimd en heeft 

alles zijn vaste plaats. Daar word ik rustig van. 

Van opruimen en alles proper leggen, krijg ik 

voldoening. 

De horoscoop van 2022 geeft aan dat ik een 

creatieve ingeving zou hebben, maar ik ben 

nog nooit echt een creatieve duizendpoot 

geweest. Je kan mij een groter plezier doen 

met wat tv kijken of een boekje lezen.

Ik vind dat mijn sterrenbeeld niet volledig 

klopt met mijn karakter en mijn manier van 

leven, maar sommige eigenschappen kloppen 

dan weer wel."

Leuk weetje over 27 oktober 1925: 

27 oktober 1925 viel op de laatste dinsdag 

van de maand. Deze dag was de 300e dag 

van het jaar. Ben je op deze dag geboren 

dan is je sterrenbeeld Schorpioen. In 

de Chinese astrologie valt deze dag in het jaar 

van de Hout Os. De zon kwam op om 7:25 en 

ging onder om 17:22.De maan was voor 74% 

zichtbaar.

SCHORPIOEN
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Logopediste Louise Heinen heeft als sterrenbeeld 'Waterman'. 

Toen ik deze opdracht kreeg, was ik meteen 

enthousiast. Ik hou er namelijk erg van om 

nieuwe dingen bij te leren. Dit zowel over 

zaken uit mijn omgeving als zaken binnen 

mezelf. Het analyseren van jezelf aan de 

hand van een astrologisch teken lijkt me 

een zeer ludieke manier om dit te doen. 

Laat het dan ook deel uitmaken van de 

karaktereigenschappen van een Waterman. 

Leergierigheid en enthousiasme zijn kenmerken 

die ik heel erg herken. Daarnaast zijn ook de 

eigenschappen spontaan, sociaal en extravert 

me niet vreemd. Ik ben een echt sociaal beestje 

en hou ervan om met mensen om te gaan. De 

keuze voor een beroep als logopediste waarbij 

babbelen met mensen en hen verder kunnen 

helpen “part of the job” is, is dan ook ideaal 

voor mij. Ik ben redelijk makkelijk in de omgang 

en (bijna) altijd vriendelijk.

Verder wordt de Waterman omschreven als 

een eerlijk, intelligent en onvoorspelbaar 

persoon. Eerlijkheid is voor mij een zeer 

belangrijke eigenschap. Ik ben iemand die 

altijd zeer open is en dit ook kan appreciëren 

in mijn omgeving. Eerlijkheid in mijn omgeving 

bespaart mij namelijk de vermoeiende taak 

om alles te blijven analyseren. Als iedereen 

zou zeggen waar het op staat of wat hij/zij 

denkt of voelt, zou er heel wat minder tijd 

verloren gaan aan misverstanden in de wereld. 

Door het vele lezen en mijn leergierigheid, 

denk ik dat ik wel mag zeggen dat ik toch 

in zekere mate intelligent ben, maar ik hoef 

heus niet de primus van de klas te zijn hoor. 

In de onvoorspelbaarheid, herken ik mezelf 

ook wel. Dit is een eigenschap die ik door 

deze opdracht ontdekt heb, maar die ik wel 

kan plaatsen. Al komt dit onvoorspelbaar zijn 

volgens mij eerder doordat ik zelf niet altijd 

weet wat er zal gebeuren of wat ik zal doen. 

Ik ben namelijk 

voortdurend bezig 

met het analyseren 

van de situatie en 

pas mezelf en mijn 

handelingen hierop 

aan. Hierdoor ben ik zeer flexibel, maar ook 

onvoorspelbaar. Ik hou wel graag de controle 

over wat ik zal doen en laten. Dit kadert 

zich dan weer in de eigenschap dat een 

Waterman nood heeft aan ruimte en vrijheid.

Andere kenmerken waar ik mezelf in herken 

of hoop te herkennen zijn de volgende: 

levendig, houdt van plezier maken, 

fantasievol, geeft goede adviezen, inspireert 

omgeving, geeft fouten toe, staat open voor 

discussie, ziet mogelijkheden.

Eigenschappen waar ik mezelf minder 

in herken zijn: excentriek, zelfzuchtig, 

dominant, hecht weinig waarde aan wat 

anderen denken, koppig, tegendraads, rebels, 

origineel en onwrikbare positieve houding.

Nu eindigde deze omschrijving met de 

eigenschap dat je een Waterman onmogelijk 

kan doorgronden. Ik denk dat deze vlieger 

op gaat voor iedereen want zeg nu zelf geen 

twee Watermannen zijn gelijk. Elke persoon is 

een unieke blend van karaktereigenschappen 

die verder gevormd wordt doorheen je leven 

en afhankelijk is van de ervaringen die je op 

doet. Ik ben benieuwd naar het lezen van de 

karakteristieken van de andere tekens. 

Ik ben er namelijk van overtuigd dat ik ook 

daar wel een aantal eigenschappen zal 

herkennen. Ik daag jullie uit hetzelfde te 

doen. Het is een keer wat anders dan een 

avondje Netflix.

WATERMAN
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KREEFT MAAGD

Simonne Delboo (gast De Plataan) heeft als 

sterrenbeeld ‘Kreeft’.

Eigenschappen van 

het sterrenbeeld:

• Gevoelig persoon

• Dromerig

• Praktisch en 

zakelijk

• Graag thuis

• Gezin komt op de 

eerste plaats

• Snel geïrriteerd

Simonne is een gevoelig persoon maar zal 

niet snel huilen. Haar gedachten dwalen 

soms een af en dan denkt ze vaak aan de 

leuke tijden van vroeger. 

Ze heeft ook graag orde op zaken, niet 

te veel tralala. Ze is graag thuis en geniet 

van haar vertrouwde omgeving waar ze 

onafhankelijk is en kan doen wat ze zelf 

graag wilt.

Haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen 

komen op de eerste plaats. 

Simonne zal niet snel laten zien dat ze zich 

ergert aan iets, ze kan veel verdragen.

Ginette Simoen (gast De Plataan) heeft als 

sterrenbeeld ‘Maagd’.

Eigenschappen van 

het sterrenbeeld:

• Stil/sterk type 

• Ordelijk, 

georganiseerd en 

kieskeurig

• Oprecht en 

medelevend

• Trouw en liefdevol

• Harde werker

• Slim omgaan met geld, geen zotte kosten 

doen, zeer nauwletten op financiën

Ginette heeft graag dat alles netjes is thuis. 

Altijd de tafel onmiddellijk afruimen, het huis 

netjes houden anders kan ze niet rusten. 

Heeft veel pijn gehad bij het verlies van haar 

man, hield enorm van hem. Ze heeft erg veel 

contact met de kleinkinderen en zorgt ook 

voor hen zodat iedereen zich goed voelt in de 

familie.

Ginette heeft altijd hard gewerkt op de 

boerderij samen met haar man.

Ze was en is ook zeer spaarzaam. Ze koopt 

wel af en toe iets voor haar kleinkinderen.

Medewerker Ulrike Orbie is geboren op 3 maart 1997 en heeft als sterrenbeeld 'Vissen'.

"Persoonlijk vind ik van mezelf dat ik heel gevoelig ben. Ik ga mij heel veel zaken 

aantrekken en over alles nadenken, te veel soms. Ik ben ook een heel trouw persoon en bij 

mij kan je veel geheimen kwijt. Ik kan zwijgen.

Ze zeggen dat Vissen ook creatief zijn en zeer veel fantasie 

hebben. Wel, zo ben ik ook. 

Contact met nieuwe mensen ga ik niet zomaar maken tenzij 

ik voel dat ze zeer sociaal zijn of als ik ze al een paar keer heb 

gezien. Dan ga ik ook openbloeien."
VISSEN
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'T IS NIEUWJAAR OVERAL
Nu wenschen wij, 

die u van herten wel beminnen, 

dat 't nieuwgeboren jaar, 

vandage en elken dag, 

van buiten en van binnen, 

gelijk een kruidekoek, 

vol zoetheid wezen mag.

(Guido Gezelle)

Januari, de maand waarin de Gedichtendag 

valt, vandaar een stukje poëzie die Guido 

Gezelle schreef voor een jongedame 

uit een befaamd bakkersgeslacht. Maar 

natuurlijk ook een tekst die perfect past bij 

de start van het nieuwe jaar. Ook wij gaan 

op donderdag 27 januari de poëtische 

toer op met de gedichtenbundel van 

Toon Hermans in het Gasthuis. In Emmaüs 

organiseren we poëtische dagen op 

maandag 24 en donderdag 27 januari.

Januari is de nieuwjaarsmaand bij uitstek 

om bij familie en kennissen langs te gaan 

om nieuwjaarswensen over te brengen. Wie 

hierbij graag een glaasje wijn, pintje,… drinkt, 

kan op 1 januari terecht in de cafetaria. 

Onze vrijwilligers staan klaar om jullie hun 

beste wensen over te brengen en lekkers te 

serveren.

Traditioneel komen enkele kinderen met 

Driekoningen van deur tot deur zingen 

en gaan ze met een welverdiende buit 

terug huiswaarts. Omwille van de huidige 

coronamaatregelen organiseren we nog 

geen activiteiten met kinderen. 

De bewoners zijn wel uitgenodigd hun 

Driekoningengebak te komen eten in de 

polyvalente zaal. Met een koffietje, jenever, 

druppel,…erbij is dit meteen ook een mooie 

start van het nieuwe jaar!

In Emmaüs vieren we op Driekoningen ook 

ons Nieuwjaarsfeest waar we naast het 

Driekoningengebak ook genieten van de vers 

gebakken lukken die erbij horen. Om de evolutie 

van deze lukken door de jaren heen eens 

grondig te onderzoeken, gaan we daarom met 

enkele bewoners langs bij Jules Destrooper op 

dinsdag 25 januari.

Op dinsdag 18 januari zijn kennissen 

en familieleden van onze bewoners in 

Emmaüs weer uitgenodigd bij het koor ‘De 

Rimpelmeesjes’ om naar hartenlust mee te 

zingen op enkele klassiekers.

Ook in 2022 zetten we terug onze jarige 

bewoners in de bloemetjes. We hopen elke 

maand te kunnen vieren aan een koffietafel met 

familie en/of kennissen. Elke jarige krijgt een 

mooi geschenkje overhandigd. Deze maand 

feesten we op woensdag 26 januari in Emmaüs 

en op donderdag 27 januari in het Gasthuis. 

Alvast proficiat aan de jarigen!

Tijdens het ontbijtbuffet zijn de verse 

pannenkoekjes een schot in de roos. Bij het 

toekomen in de zaal zijn de bewoners al 

verlekkerd van de heerlijke geur en kunnen ze 

ze niet weerstaan. Ook deze maand kiezen we 

hier dan weer voor als extra’tje.

Ook met een vers eitje kan je je dag stevig 

beginnen. In de week van 10 januari bieden we 

dit dan ook eens extra aan bij het ontbijt.

Naast deze activiteiten plannen we een winterse 

uitstap naar de indoor skipiste in Komen. We 

voelen ons niet geroepen om zelf naar beneden 

te skïen maar zijn wel benieuwd om te zien hoe 

anderen het er van af brengen.

Zumba en rollatordansen daarentegen durven 

we wel aan. Daarnaast gaan we in Emmaüs 
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op bezoek naar het 

oldtimermuseum en 

combineren we dit met 

een lekkere pannenkoek 

of wafel op verplaatsing.

Ook de activiteiten 

zoals fotonamiddag, 

kookclub, contactkoor, 

mannennamiddag, 

bingo, streetview, 

verwen, kaarten, 

handwerk,…komen 

weer aan bod.

In november kwamen 

enkele studenten van 

het volwassenonderwijs 

medisch pedicure langs 

voor de verzorging 

van de voeten van 

enkele bewoners in 

het Gasthuis. Zowel 

onze bewoners als de 

studenten waren hier 

zeer lovend over. We 

zetten graag gedurende 

het hele jaar de 

samenwerking verder. 

Donderdag 13 januari 

komen ze alvast al eens 

terug!

Dit is het wat voor de 

maand januari. Hopelijk 

kan alles doorgaan 

en mogen we ook 

gauw de kindjes weer 

verwelkomen! We 

wensen alvast iedereen 

het beste voor 2022! 

TERUGBLIK OP
Bezoek aan de Bar Bernard shop – Ploggen 

Kleuters versieren kerstboom



VAN ALLES WAT
DEMENTIEVRIENDELIJK POPERINGE
"Stel dat je morgen alles vergeten bent. Wat mag zeker niet vergeten worden?"

Deze vraag werd gesteld tijdens een wandeling 

doorheen Poperinge georganiseerd door De Bres in 

het kader van hun feestjaar. Op het Sint-Annaplein 

werd even de aandacht gevestigd op het project 

‘Dementievriendelijk Poperinge’, een samenwerking 

tussen Seniorenzorg en WZC OLV Gasthuis. Men werd 

gevraagd een leuk weetje, tip, levenswijsheid, recept… 

waarvan je niet graag zou hebben dat dit verloren 

gaat, te noteren. 

Er werden heel wat vergeet-me-nietjes geplukt en heel wat kaartjes ingevuld. Dank je wel alvast 

om dit project mee te helpen dragen. Onder andere deze zaken kwam uit de bus, op de vraag 

‘wat mag zeker niet vergeten worden’:

• Wie mijn familie is.

• Mijn naam en wie ik was, mijn familie en mijn eigenaardigheden.

• Dat ik een heel mooi leven heb.

• De liefde die je gaf en kreeg.

• Hoe graag ik mijn familie zie.

• Uiteindelijk komt alles goed.

• Je bent wie je bent.

• Elke dag brengt iets nieuws en mooi. Ook al kun je jou niet herinneren wat er de dag ervoor 

gebeurde.

• Niet vergeten om iedere dag te lachen.

• Het leven is zoet als je er zelf suiker op doet (van een bomma).

• Wees nooit lang boos op iemand anders.

• In elke dag zit iets moois, ook al ben je alles vergeten.

• Dat fietsen nooit saai kan worden.

• Het gezicht van mijn geliefde.

• Toen ik met opa op de rommelmarkt stond (Femke).

• Ik drink geen koffie. NOOIT!

• Je persoonlijkheid en levenslust. Je visie op het leven.

• Hoe mooi het is om naar de zee te komen (Mats, 5 jaar).

Hoe belangrijk het is om te zijn wie je bent en dat te mogen blijven, komt ook hier terug naar 

boven. Ook het belang van familie en van iemands levensverhaal kwam meermaals voor. We 

geven dan ook graag deze tip mee: het boek ‘De schat van je leven’ is een driedelig werk rond 

herinneringen. Het biedt concrete handvaten om een levensverhaal te maken. Op de website 

www.deschatvanjeleven.be vind je meer info hierover.
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IN DE KIJKER
PROJECT WONEN EN LEVEN
Wat wij heel belangrijk vinden, is dat de bewoners binnen het OLV Gasthuis zich thuis kunnen 

voelen. Dat zij echt gelukkig zijn. Vanuit het project Wonen en Leven hopen wij dan ook om 

samen met alle medewerkers aan de slag te gaan om hierin verder te kunnen groeien.

Wij zijn met dit project aan de slag gegaan vanuit drie concrete doelstellingen, namelijk:

1. De bewoner echt leren kennen aan de hand van een multidisciplinaire anamnese

2. De inzet op bewonersbetrokkenheid

3. De inzet op betekenisvolle activiteiten en dit door alle medewerkers

Waar zijn wij de voorbije periode mee bezig geweest?
Het uitwerken van een visie

Vanuit deze doelstellingen zijn wij meteen aan de slag gegaan. Na opzoekingswerk hebben we 

een visie op het wonen en leven binnen het OLV Gasthuis uitgewerkt:

De visie op het wonen en leven van de 

bewoners is gegroeid vanuit de kernwaarden 

van het OLV Gasthuis. 

Het wonen en leven van de bewoners is 

meer dan zorg alleen. Het is de kwaliteit 

van leven van de bewoners, in alle mogelijke 

facetten. Het fysiek, materieel en emotioneel 

welbevinden van de bewoners staat centraal. 

IN DE KIJKER 15
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Wij geloven in de kracht en het kunnen van de 

bewoners en het functioneren in een sociale 

context. 

We vinden het belangrijk om een nieuwe en 

échte thuis te creëren voor de bewoners. Een 

plaats waar de bewoners gelukkig zijn, een 

warme omgeving, een plaats waar ze zich 

goed voelen, waar ze zich aan hechten. Waar 

ze eigen beslissingen kunnen nemen en zich 

persoonlijk kunnen ontwikkelen. Waar ze hun 

wensen en behoeftes kunnen uiten. Waar we 

allemaal samen voor gaan.

In-house observaties

Naast het uitwerken van een visie hebben 

wij samen met een aantal medewerkers 

observaties gedaan in beide woonzorgcentra. 

Er werden neutrale observatoren aangesteld 

om het wonen en leven van de bewoners in 

beide huizen actief te gaan observeren.

De bedoeling van deze observaties was het in 

kaart brengen van wat onze sterke punten zijn 

en waar we nog verder in kunnen groeien. De 

observaties gebeurden aan de hand van onze 

visie. Niet de individuele medewerker, maar 

wel de algemene werking werd geobserveerd.

Aan de hand van de observaties werd bekeken 

welke zaken meteen aangepakt kunnen worden 

en welke zaken we mee kunnen nemen in de 

procesgroepen die in een latere fase van het 

project georganiseerd zullen worden.

Dankjewel aan alle observatoren! Bevraging bewonersparlement

De bewoners en de familie werden bevraagd in 

het kader van wonen en leven in beide WZC’s. 

Deze resultaten werden reeds in  

‘t Gasthuyzeken gepubliceerd. Ook deze 

resultaten worden meegenomen in het 

verdere projectverloop. Alvast een dank u wel 

aan de bewoners en familieleden voor hun 

bijdrage!



Ideetjes van medewerkers

Natuurlijk vinden we 

het belangrijk om de 

medewerkers en bewoners 

zoveel mogelijk op de 

hoogte te houden van het 

projectverloop en willen we 

jullie van bij de start zoveel 

mogelijk betrekken! Zo kregen 

de medewerkers de kans om 

op een post-it te noteren, 

op onze kwaliteitsmuur 

in beide huizen, wat voor 

hen het wonen en leven 

van de bewoners in het 

woonzorgcentrum betekent. 

Zij konden voorstellen noteren 

van hoe we het wonen en 

leven van de bewoners 

allemaal samen kunnen 

verbeteren. Ook hier werden 

mooie zaken genoteerd en 

ook deze zaken zullen we 

zeker en vast meenemen in 

het verdere project-verloop.

Een dikke merci aan alle 

medewerkers!

What comes’ next?

Graag lichten we al een tipje 

van de sluier op van wat het 

volgende is dat zal gebeuren 

binnen het project. Zo worden 

in 2022 inspiratiesessies 

georganiseerd waarbij 

we alle medewerkers van 

beide huizen samen willen 

onderdompelen in het wonen 

en leven van de bewoners 

binnen het OLV Gasthuis.

Groetjes, Daisy en Maarten
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ACTIVITEITEN JANUARI
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.

AW FIORETTI EN DE VLIERING
• 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. 

De cafetaria is gesloten op donderdag 6 januari.

• Bibliotheek: Op dinsdag 11 en 25 januari 2022 komt een medewerker langs met nieuw ‘leesvoer’.

• Kaarting: Iedere woensdag om 14.00 uur. 

• Maandag 31 januari 2022 om 15.00 uur:  

GEBEDSDIENST voor de overleden bewoners van januari (kapel).

DE PLATAAN
Eucharistieviering dagelijks 

om 09.30 uur in de kapel.

ZATERDAG 1 JANUARI 

DE PLATAAN is GESLOTEN 

MAANDAG 3 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

namiddag

 - SWINGO

 - CREA – kleuren/puzzelen

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - ALFABETSPEL

 - KAARTEN

DINSDAG 4 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - 6-LETTERSPEL

 - CREA - kleuren

namiddag

 - 6-LETTERSPEL

 - CREA - breien

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

namiddag

 - KAARTEN

 - KRUISWOORDRAADSELS

WOENSDAG 5 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GEHEUGENTRAINING 

Woordenslang

 - CREA - kleuren

namiddag

 - UNO

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - BELEVENISTAFEL

 - SPELNAMIDDAG

DONDERDAG 6 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PASTORALE ACTIVITEIT

 - CREA - breien

namiddag

 - BELEVENISTAFEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTEN

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - WOORDZOEKERS

 - GEZELSCHAPSSPELEN

 - KAARTEN

VRIJDAG 7 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BELEVENISTAFEL

 - CREA - kleuren

namiddag

 - GANZENSPEL

 - BINGO
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ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - QUIZ

 - KAARTEN

ZATERDAG 8 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - VRIJE NAMIDDAG

MAANDAG 10 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

 - CREA – puzzelen/kleuren

namiddag

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - QUIZ

 - KAARTEN

DINSDAG 11 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BELEVENISTAFEL

namiddag

 - RECEPTEN RADEN

 - CREA - kleuren

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRUISWOORDRAADSELS

 - KAARTEN

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTEN

 - FILM/VIDEO

WOENSDAG 12 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA - kleuren

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRUISWOORDRAADSELS

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GEHEUGENTRAINING

 - FILMNAMIDDAG – circus 

van Monte Carlo

DONDERDAG 13 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PUZZELEN – Thema: 

‘Driekoningen’

namiddag

 - FRANSE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

namiddag

 - KAARTEN

 - SPELNAMIDDAG

VRIJDAG 14 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DIALECTEN

namiddag

 - ZITDANSEN

 - CREA - kleuren

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - VERWENACTIVITEIT

ZATERDAG 15 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - BAKKEN – appelbeignets
 - KAARTEN

MAANDAG 17 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - ALFABETSPEL
 - WOORDZOEKERS

namiddag
 - GEZELSCHAPSSPELEN - 
jackpot

 - GEHEUGENTRAINING
ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN
 - WOORDZOEKERS

namiddag
 - UNO
 - KAARTEN

DINSDAG 18 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - GEHEUGENTRAINING - 
woordenslang

 - CREA - puzzelen
namiddag
 - GEZELSCHAPSSPELEN
 - CREA - kleuren

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KAARTEN
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - KAARTEN
 - PIEKENZOT

WOENSDAG 19 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - QUIZ – Raad het plaatje
 - CREA - kleuren

namiddag
 - HOGER-LAGER
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ZAAL NOORD
voormiddag
 - KOKEN 
Wortel-currysoep

 - KRANT BESPREKEN
namiddag
 - ZITDANSEN
 - GEZELSCHAPSSPELEN

DONDERDAG 20 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - SWINGO
 - CREA - kleuren

namiddag
 - MUZIKALE NAMIDDAG
 - CREA - kleuren

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN
 - KAARTEN

namiddag
 - UNO
 - KAARTEN

VRIJDAG 21 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - GELUIDENLOTTO
 - CREA - kleuren

namiddag
 - MONOPOLY
 - PAARDENSPEL

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN
 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag
 - MUZIKALE NAMIDDAG
 - KAARTEN

ZATERDAG 22 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - UNO
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - ALFABETSPEL 
Voornamen

MAANDAG 24 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - SPREUKEN

namiddag
 - QUIZ 
Waar of niet waar?

 - MUZIKALE NAMIDDAG
ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - TAFELSPELEN
 - KAARTEN

DINSDAG 25 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - BINGO met verhalen
 - HERINNERINGEN 
OPHALEN – Poperinge 
verbeeldt

namiddag
 - WOORDZOEKERS

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN
 - KAARTEN

namiddag
 - KAARTEN
 - MUZIKALE NAMIDDAG

WOENSDAG 26 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - RECEPTEN RADEN
 - CREA - kleuren

namiddag
 - UNO
 - PIEKENZOT

ZAAL NOORD
voormiddag
 - HANDWERK - breien
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - QUIZ - jaarverslag
 - CREA - kleuren

DONDERDAG 27 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN: voormiddag
 - BAKKEN
 - BINGO

ZAAL DE PLATAAN: namiddag
 - UNO
 - PIEKENZOT

ZAAL NOORD: voormiddag
 - KRANT BESPREKEN
 - KAARTEN

ZAAL NOORD: namiddag
 - KAARTEN
 - BINGO

VRIJDAG 28 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN: voormiddag
 - KRANT BESPREKEN
 - CREA - kleuren

ZAAL DE PLATAAN: namiddag
 - BINGO met foto’s
 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD: voormiddag
 - WOORDZOEKERS
 - KRANT BESPREKEN

ZAAL NOORD: namiddag
 - HOGER-LAGER
 - UNO

ZATERDAG 29 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN: voormiddag
 - CREA – puzzelen
 - KRANT BESPREKEN

ZAAL DE PLATAAN: namiddag
 - BAKKEN

MAANDAG 31 JANUARI 

ZAAL DE PLATAAN: voormiddag
 - VOORLEZEN

ZAAL DE PLATAAN: namiddag

 - SPELNAMIDDAG

ZAAL NOORD: voormiddag

 - WOORDZOEKERS

 - KRANT BESPREKEN

ZAAL NOORD: namiddag

 - VRIJE NAMIDDAG

 - SPELNAMIDDAG
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EMMAUS
MAANDAG 3 JANUARI 

14:30 REMINISCENTIE – Nieuwjaarsbrieven

 (Living ’t Hoppeblad)

DINSDAG 4 JANUARI 

14:30 BEWEGINGSSPEL – ‘Start to move’

 (Cafetaria de Plokker)

WOENSDAG 5 JANUARI 

14:00 CREATIEF ATELIER (Living d'Hoppebel)

14:30 REMINISCENTIE – Nieuwjaarsbrieven

 (Living d'Hopperanke)

DONDERDAG 6 JANUARI 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 NIEUWJAARSFEEST – Lukken + koffie

 met een druppel (Cafetaria de Plokker)

VRIJDAG 7 JANUARI 

09:30 MARKTBEZOEK  

14:30 DECORATIE – opruimen kerstgerief

 (Living d'Hoppescheute)

MAANDAG 10 JANUARI 

14:30 SPELNAMIDDAG (Cafetaria de Plokker)

DINSDAG 11 JANUARI 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living ’t Hoppeblad)

14:30 BAKKEN (Living d'Hoppebel)

WOENSDAG 12 JANUARI 

08:00 ONTBIJTBUFFET

 (Living d'Hoppescheute)

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living d'Hopperanke)

14:00 CREATIEF ATELIER (Living d'Hoppebel)

DONDERDAG 13 JANUARI 

14:30 MUZIEKNAMIDDAG – Swingo

 (Cafetaria de Plokker)

VRIJDAG 14 JANUARI 

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK

 (Living d'Hoppebel)

14:30 BAKKEN (Living ’t Hoppeblad)

MAANDAG 17 JANUARI 

14:30 COGNITIEF GROEPJE – ‘Lach je rijk’

 (Living ’t Hommelhof)

DINSDAG 18 JANUARI 

14:30 KOOR ‘De Rimpelmeesjes’

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Op kamer)

WOENSDAG 19 JANUARI 

14:00 CREATIEF ATELIER (Living d'Hoppebel)

14:30 BAKKEN (Living d'Hopperanke)

DONDERDAG 20 JANUARI 

14:30 UITSTAP naar Oldtimermuseum  

VRIJDAG 21 JANUARI 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living ’t Hommelhof)

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living d'Hoppebel)

14:00 RADIO COPAIN – ‘Wereldknuffeldag’ –

 Schenk een knuffel in een lied (Op kamer)

MAANDAG 24 JANUARI 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Op kamer)

14:30 BEWEGINGSSPEL (Living ’t Hoppeblad)

14:30 VOORLEZEN n.a.v. ‘Week van de

 Poëzie’ (Living ’t Hommelhof)

DINSDAG 25 JANUARI 

14:00 UITSTAP – Bezoek aan fabriek van

 Jules Destrooper  

WOENSDAG 26 JANUARI 

14:00 CREATIEF ATELIER (Living d'Hoppebel)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige 

bewoners van januari (Cafetaria de Plokker)

DONDERDAG 27 JANUARI 

14:30 VOORLEZEN n.a.v. ‘Week van de

 Poëzie’ (Living d'Hopperanke)

14:30 QUIZ (Living ’t Hommelhof)

VRIJDAG 28 JANUARI 

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK voor de

 bewoners van ZA 2 (Living d'Hoppebel)

MAANDAG 31 JANUARI 

14:30   ACTIVITEIT (Living d'Hoppescheute)



ACTIVITEITENKALENDER 22

ZORGVERDIEPING 1
MAANDAG 3 JANUARI 

14:30 BAKKEN – lukkendeeg maken

 (Living De Maretak)

DINSDAG 4 JANUARI 

14:30 KOKEN – lukken bakken

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 5 JANUARI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BAKKEN – Driekoningentaart

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 6 JANUARI 

CAFETARIA GESLOTEN 

14:30 DRIEKONINGENFEEST met KOFFIE en

 GEBAK (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 7 JANUARI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 DECOREREN VAN DE LEEFGROEP

 Kerstversiering opruimen

 (Living De Maretak)

MAANDAG 10 JANUARI 

14:30 BINGO (Living De Maretak)

DINSDAG 11 JANUARI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 MANNENGROEP  

14:30 TAFELSPELEN (Living De Maretak)

WOENSDAG 12 JANUARI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

DONDERDAG 13 JANUARI 

14:30 GYMNASTIEK (Living De Maretak)

VRIJDAG 14 JANUARI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Maretak)

MAANDAG 17 JANUARI 

14:30 MONOPOLY (Living De Maretak)

DINSDAG 18 JANUARI 

14:30 HOGER LAGER (Living De Maretak)

WOENSDAG 19 JANUARI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 KLEUREN (Living De Maretak)

DONDERDAG 20 JANUARI 

14:30 FOTOVOORSTELING van de voorbije

 activiteiten (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 21 JANUARI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KOKEN – tomatensoep voor bij

 avondmaal (Living De Maretak)

MAANDAG 24 JANUARI 

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

DINSDAG 25 JANUARI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

14:30 BAKKEN – wafels (Living De Maretak)

WOENSDAG 26 JANUARI 

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT

 (Polyvalente zaal)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 27 JANUARI 

14:30 QUIZ (Living De Maretak)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van januari (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 28 JANUARI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 YOU-TUBE MUZIEKNAMIDDAG

 (Living De Maretak)

MAANDAG 31 JANUARI 

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING voor de

 overleden bewoners van januari (Kapel)



ACTIVITEITENKALENDER 23

ZORGVERDIEPING 2
MAANDAG 3 JANUARI 

14:30 CREA (Living De Nok)

DINSDAG 4 JANUARI 

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Nok)

WOENSDAG 5 JANUARI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BAKKEN – Driekoningentaart

 (Living De Nok)

DONDERDAG 6 JANUARI 

CAFETARIA GESLOTEN 

14:30 DRIEKONINGENFEEST met KOFFIE en

 GEBAK (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 7 JANUARI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 DECOREREN VAN DE LEEFGROEP 

 Kerstversiering opruimen

 (Living De Nok)

MAANDAG 10 JANUARI 

14:30 GOOGLE STREETVIEW (Living De Nok)

DINSDAG 11 JANUARI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 MANNENGROEP  

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Nok)

WOENSDAG 12 JANUARI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 13 JANUARI 

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

VRIJDAG 14 JANUARI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Nok)

MAANDAG 17 JANUARI 

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Nok)

DINSDAG 18 JANUARI 

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

WOENSDAG 19 JANUARI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 20 JANUARI 

14:30 SNOEZELEN (Living De Nok)

VRIJDAG 21 JANUARI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 OASE (Living De Nok)

MAANDAG 24 JANUARI 

14:30 ZUMBA (Living De Nok)

DINSDAG 25 JANUARI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

14:30 YOU-TUBE MUZIEKNAMIDDAG

 (Living De Nok)

WOENSDAG 26 JANUARI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 REMINISCENTIE – Poperinge Verbeeldt 

 (Living De Nok)

DONDERDAG 27 JANUARI 

14:30 KOKEN – soep voor bij avondmaal

 (Living De Nok)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van januari (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 28 JANUARI 

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT

 (Polyvalente zaal)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VOORLEZEN (Living De Nok)

MAANDAG 31 JANUARI 

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING voor de

 overleden bewoners van januari (Kapel)



ACTIVITEITENKALENDER 24

KORTVERBLIJF
MAANDAG 3 JANUARI 

14:30 BAKKEN – lukkendeeg maken

 (Living De Maretak)

DINSDAG 4 JANUARI 

14:30 BAKKEN – lukken bakken

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 5 JANUARI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BAKKEN – Driekoningentaart

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 6 JANUARI 

CAFETARIA GESLOTEN  

14:30 DRIEKONINGENFEEST met KOFFIE en

 GEBAK (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 7 JANUARI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 DECOREREN VAN DE LEEFGROEP

 Kerstversiering opruimen

 (Living De Maretak)

MAANDAG 10 JANUARI 

14:30   BINGO (Living De Maretak)

DINSDAG 11 JANUARI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 MANNENGROEP  

14:30 TAFELSPELEN (Living De Maretak)

WOENSDAG 12 JANUARI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

DONDERDAG 13 JANUARI 

14:30 GYMNASTIEK (Living De Maretak)

VRIJDAG 14 JANUARI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Maretak)

MAANDAG 17 JANUARI 

14:30 HOGER LAGER (Living De Maretak)

DINSDAG 18 JANUARI 

14:30 BAKKEN – wafels (Living De Maretak)

WOENSDAG 19 JANUARI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 KLEUREN (Living De Maretak)

DONDERDAG 20 JANUARI 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 21 JANUARI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KOKEN – tomatensoep voor bij het

 avondmaal (Living De Maretak)

MAANDAG 24 JANUARI 

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

DINSDAG 25 JANUARI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

14:30 BAKKEN (Living De Maretak)

WOENSDAG 26 JANUARI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 27 JANUARI 

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT

 (Polyvalente zaal)

14:30 QUIZ (Living De Maretak)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van januari (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 28 JANUARI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 YOU-TUBE MUZIEKNAMIDDAG

 (Living De Maretak)

MAANDAG 31 JANUARI 

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING voor de

 overleden bewoners van januari (Kapel)



ACTIVITEITENKALENDER 25

DE WINGERD
MAANDAG 3 JANUARI 

14:30 REMINISCENTIE – Nieuwjaar en

 Nieuwjaarsbrieven (Living De Wingerd)

DINSDAG 4 JANUARI 

14:30 GYMNASTIEK (Living De Wingerd)

WOENSDAG 5 JANUARI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BAKKEN – Driekoningentaart

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 6 JANUARI 

CAFETARIA GESLOTEN  

14:30 DRIEKONINGENFEEST met KOFFIE

 en GEBAK (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 7 JANUARI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 DECOREREN VAN DE LEEFGROEP 

  Kerstversiering opruimen

 (Living De Wingerd)

MAANDAG 10 JANUARI 

14:30 BEWEGING (Living De Wingerd)

DINSDAG 11 JANUARI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 MANNENGROEP  

14:30 GOOGLE STREETVIEW

 (Living De Wingerd)

WOENSDAG 12 JANUARI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT

 handverzorging (Living De Wingerd)

DONDERDAG 13 JANUARI 

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Wingerd)

VRIJDAG 14 JANUARI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 OTTO (Living De Wingerd)

MAANDAG 17 JANUARI 

14:30 DANSNAMIDDAG (Living De Wingerd)

DINSDAG 18 JANUARI 

14:30 RAADSELS: ‘Raad het plaatje’

 (Living De Wingerd)

WOENSDAG 19 JANUARI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Wingerd)

DONDERDAG 20 JANUARI 

14:30 KOKEN – bloemkoolsoep voor bij het

 avondmaal (Living De Wingerd)

VRIJDAG 21 JANUARI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VERWENACTIVITEIT – voetbadjes

 (Living De Wingerd)

MAANDAG 24 JANUARI 

14:30 BAKKEN – lukkendeeg maken

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 25 JANUARI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

14:30 BAKKEN – lukken bakken (Living De Wingerd)

WOENSDAG 26 JANUARI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VOORLEZEN (Living De Wingerd)

DONDERDAG 27 JANUARI 

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT (Polyvalente zaal)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van januari (Polyvalente zaal)

14:30 HERSENGYMNASTIEK (Living De Wingerd)

VRIJDAG 28 JANUARI 

14:00   HANDWERK (De Mansarde)

14:30   SPELNAMIDDAG (Living De Wingerd)

MAANDAG 31 JANUARI 

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING voor de

 overleden bewoners van januari (Kapel)
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OP HET BORD: JANUARI
ZATERDAG 1 JANUARI 

NIEUWJAAR
Ontbijtkoek

Agnes Sorelsoep
Hertenragout / pruimen

Wortelen met tijm / kroketten
Nieuwjaarsgebak

Kalkoenfilet
Kaas – hesp

ZONDAG 2 JANUARI
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatensoep
Ardeens gebraad / mosterdjus

Perzik / gratinaardappelen
Dame Blanche

Camembert
Kaas – hesp

MAANDAG 3 JANUARI
Confituur

Witte koolsoep
Kippenbout / groentecoulis

Couscous
Chocoladepudding

Crèmepaté
Kaas – hesp

DINSDAG 4 JANUARI
Smeerkaas

Bouillon met juliennegroenten
Hamrolletjes

Witloof / puree
Fruit

Bloedworst met appelmoes
Kaas – hesp

WOENSDAG 5 JANUARI
Luikse siroop

Ajuinsoep met korstjes en kaas
Kalfsgebraad / beenhouwerssaus

Salade / frietjes
Koek

Tomme Blanche
Kaas – hesp

DONDERDAG 6 JANUARI
Choco

Groentesoep
Pasta Bolognaise

Panna cotta met abrikoos

Kipfilet
Kaas – hesp

VRIJDAG 7 JANUARI
Confituur

Wortelsoep
Tongrolletjes / witte wijnsaus

Preistamppot
IJsje

Vissalade
Kaas – hesp

ZATERDAG 8 JANUARI
Chocolade

Bloemkoolsoep
Kippenworst / vleesjus

Groene kool in bechamelsaus
Aardappelen

Yoghurt

Pyreneënkaas
Kaas – hesp

ZONDAG 9 JANUARI
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatensoep met basilicum
Rundstong in Madeirasaus
Champignons / kroketten

Taart

Nootham gerookt
Kaas – hesp

MAANDAG 10 JANUARI
Confituur

Witloofsoep
Kipfilet / gevogeltejus

Zanzibarmoes / aardappelen
Aardbeienpudding

Surimisalade
Kaas – hesp

DINSDAG 11 JANUARI
Smeerkaas

Kippenbouillon
Varkensgebraad / dragon

Bloemkool / puree
Fruit

Karnemelkstampers met ei
Kaas – hesp

WOENSDAG 12 JANUARI
Peperkoek

Pompoensoep
Biefstuk / pepersaus

Salade / frietjes
Koek

Brie
Kaas – hesp

DONDERDAG 13 JANUARI
Choco

Groentesoep
Vogelnestjes / tomatensaus

Pastinaakstamppot
Crème van mango en abrikoos

Parijse worst
Kaas – hesp

VRIJDAG 14 JANUARI
Confituur

Preisoep
Koolvisfilet / visvelouté

Spinazie in bechamelsaus / puree
IJsje

Sandwiches met chocolademelk
Kaas – hesp

ZATERDAG 15 JANUARI
Speculoos

Knolseldersoep
Breydelspek / braadjus
Witloof / aardappelen

Yoghurt

Raclettekaas
Kaas – hesp



OP HET BORD 27

ZONDAG 16 JANUARI
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Coq-au-vin

Trio van wortelen
Aardappelnootjes

Taart

Kalkoenfilet
Kaas – hesp

MAANDAG 17 JANUARI
Confituur

Broccolisoep
Schnitzel / braadjus

Boontjes / aardappelen
Karamelpudding

Gerookte paardenfilet
Kaas – hesp

DINSDAG 18 JANUARI
Smeerkaas

Minestrone
Pastaschotel

met kip en pompoen
Fruit

Frankfurter
Kaas – hesp

WOENSDAG 19 JANUARI
Luikse siroop

Pastinaaksoep
Vlaamse stoverij
Salade / frietjes

Koek

Mosterdkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 20 JANUARI
Speculoospasta

Groentesoep
Kalkoenrollade / roze pepersaus

Wortelstamppot
Pralinémousse

Hespenworst
Kaas – hesp

VRIJDAG 21 JANUARI
Confituur

Erwtensoep
Viswaterzooi

Juliennegroenten
Peterselieaardappelen

IJsje

Filet de Saxe
Kaas – hesp

ZATERDAG 22 JANUARI
Koetjesreep

Rapensoep
Hamburger / ajuinsaus
Spruitjes / aardappelen

Yoghurt

Eiersalade
Kaas - hesp

ZONDAG 23 JANUARI
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatensoep
Kalfsragout Marengo
Gebakken abrikozen

Aardappelwafels
Taart

Kalkoensalami
Kaas – hesp

MAANDAG 24 JANUARI
Confituur

Pompoensoep
Kipfilet / gevogeltejus
Appelmoes / puree
Speculoospudding

Zalmsalade
Kaas – hesp

DINSDAG 25 JANUARI
Honing

Chinese soep
Varkenslapje / rode wijnsaus

Erwten / aardappelen
Fruit

Macaroni
Kaas – hesp

WOENSDAG 26 JANUARI
Peperkoek

Spinaziesoep
Koninginnehapje
Salade / frietjes

Koek

Abdijkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 27 JANUARI
Choco

Groentesoep
Blinde vink / portosaus

Hutsepot
Rijstpap

Crèmepaté
Kaas – hesp

VRIJDAG 28 JANUARI
Confituur

Linzensoep
Hokifilet meunière / witte wijnsaus

Gestoofde prei / puree
Yoghurt

Filet d’Anvers
Kaas – hesp

ZATERDAG 29 JANUARI
Chocolade

Witloofsoep
Kalkoenlapje / braadjus

Courgette / aardappelen
Yoghurt

Kalkoenfilet
Kaas – hesp

ZONDAG 30 JANUARI
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatenroomsoep
Varkensgebraad / picklessaus

Warme peer / hertoginneaardappelen
Taart

Kipsalade Hawai
Kaas – hesp

MAANDAG 31 JANUARI
Confituur

Ajuinsoep
Winterse kalfsragout / pasta

Tweekleurenpudding

Sardienen
Kaas – hespSmakelijk!
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TERUGBLIK OP
De Rimpelmeesjes – Ontbijtbuffet – Verjaardagsfeest
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BEWONERS- & MEDEWERKERSNIEUWS 
VERJAARDAGEN
BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Wo. 05/01  Jeanne Herkelbout (K 220)  86 jaar

Do. 06/01  Simonne Vanbrabant (K 228) 86 jaar

Zo. 30/01  Simonne Decroos (K 134) 94 jaar

BEWONER AW FIORETTI
Za. 15/01  Martha Dequeker 91 jaar

Wo. 19/01  Marguerite Geldhof 91 jaar

BEWONERS EMMAUS
Vr. 07/01  Willy Wicke 88 jaar

Ma. 10/01  Marie Louise Van Engelandt 96 jaar

Di. 11/01  Donatienne Wyme 78 jaar

Vr. 14/01  Denise Sabbe 84 jaar

Zo. 16/01  Urbain Wybo 87 jaar

GASTEN DVC DE PLATAAN
Di. 11/01  Marcel Devreker 77 jaar

Do. 13/01  Eric Clinckemaillie 81 jaar

WIJ VERWELKOMEN

WZC OLV GASTHUIS
Jeanne Popelier-Verleene (K 106) uit Poperinge

Roger Depoorter (K 249) uit Poperinge

Zr. Joanna Compernol (K 22A) uit Vlamertinge

Anna Coulier (K 251) uit Poperinge

WZC EMMAUS
Noëlla Debruyne (K204) uit Ieper

Françoise Derycke (K241) uit Poperinge

DE VLIERING
Freddy Gelein (studio 4) uit Ieper

LEVENSSNOEI

WZC OLV GASTHUIS
• Gaby Weemaels, overleden op  

29 november op 95-jarige leeftijd.

WZC EMMAUS
• Raymonde Van Honacker, 

overleden op 10 december  

op 96-jarige leeftijd.

• Hilda Callens, overleden op  

15 december op 88-jarige leeftijd.

PERSONEEL
Zo. 02/01 Hanne Vandermarliere

  en Kim Leys

Ma. 03/01 Greet Duflou en 

  Talitha Vandelannoote

Wo. 05/01 Maarten Maeyens

Za. 08/01 Kathleen Nevejans

Ma. 10/01 Carine Bordeyne 

Wo. 12/01 Sandra Staessen en 

  Cynthia Pittillioen

Za. 15/01 Francine Butaye

Zo. 16/01 Friede Landerwyn

Za. 22/01 Marleen Lampaert en 

  Nadine Decorte

Ma. 24/01 Wivine Clarisse en

  Hilde Van Cayseele

Wo. 26/01 Inge Vandroemme

Za. 29/01 Annelies Boeraeve

Ma. 31/01 Ward Storme

Proficiat

LEVENSBLOEI

Op 30.11.2021 is Didine Shema (Team nacht WZC Emmaüs) mama geworden van Axelle, 

dochtertje van Didine en Klaas Delhaye, zusje voor Julien en Arsène. 



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 DECEMBER: Pakjes onder de kerstboom.

WINNAARS: Denise Deraedt (K 9), Julien Decaestecker (K 124 A),  

Jeanne Cappoen (K 168), Therese Struye (DVC De Plataan)

NIEUWE OPGAVE: 
WOORDSTUKKEN

Schrijf de linker- en rechterwoordstukken op de juiste plaats om zes nieuwe woorden te maken.

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

Oplossing afgeven in het afdelingsbureau of aan de receptie vóór 20 januari 2022.

HERSENGYMNASTIEK 31



 

w w w.cu v e l i e r g r aph i c s .b e

O F F S E T & D I G I T A L
D R U K K E R I J

GARAGE - CARROSSERIE - TANKSTATION

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

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


