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MAANDELIJKS HUISKRANTJE VAN OLV GASTHUIS

Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!

Na een uitgebreid onderzoek zegt de dokter tegen Baziel:

“Je hebt verkalkte aders, water in de knieën en stenen in de nieren”. 

“En wuk nu?” vraagt Baziel. “Moe kik nu e bouwvergunninge anvroagen?”



VOORWOORD

Beste lezer,

Naar aanleiding van 1 april willen we in dit huiskrantje even stilstaan bij verschillende facetten 

van humor. Heel wat mensen denken misschien met plezier terug aan een goede 1 aprilgrap 

of houden er van een mopje te vertellen. Humor is levensnoodzakelijk. Het helpt immers 

relativeren en soms wat moeilijke situaties te ontmijnen. Eens goed kunne lachen doet ook 

deugd aan ons herte.

Binnen het OLV Gasthuis werken we ondertussen stap voor stap verder aan de uitbouw van het 

wonen en leven in het woonzorgcentrum. Onze medewerkers werden allemaal ondergedompeld 

in het thema tijdens de inspiratiesessies en konden op die manier hun input geven voor de 

verdere uitwerking. We blikken graag even terug op deze inspirerende momenten.

Veel leesplezier!

Mieke Vandeputte, 
directeur
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Mopje: Baziel komt bij de dokter en zegt “Je wit wel da flesje met versterkingspillen, daje gistern 

voornschreef?” “Joak”, antwoordt de dokter. “Wel,” zegt Baziel, “’k kriegen’t an gin kantn open.”
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EVEN STILSTAAN BIJ

GEBED VOOR 
OEKRAÏNE
Bij het zien en horen van de 

onrustwekkende berichten uit 

Oekraïne voelen we ons triest en 

machteloos. Onze Paus Franciscus 

en de bisschoppen wereldwijd 

roepen op tot gebed en solidariteit 

met de bevolking in dit zwaar 

beproefde land. Ook wij kunnen

– zeker in deze Veertigdagentijd – 

ons in gebed tot de Heer richten.

In de Goede Week is er mogelijkheid om op donderdag en vrijdag de vieringen mee te maken. 

Op Witte Donderdag, 14 april, is dit om 16.00 uur in de kapel. Op Goede Vrijdag, 15 april, om 

15.00 uur in de polyvalente zaal. Het is een mooie voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen. 

STEUN DE ACTIE BROEDERLIJK DELEN
De actie Broederlijk Delen steunt ieder jaar 

meerdere acties van mensen in nood, vooral in het 

Zuidelijk halfrond. Dikwijls gaat het om vergeten of 

doodgezwegen menselijk leed. Dit jaar wordt gefocust 

op de situatie van de arme bevolking in Senegal, 

Colombia en de Gazastreek.

Om deze projecten te ondersteunen houden we een 

actie. We verkopen een Fairtradepakket met een flesje 

sinaasappelsap (20 cl), een flesje worldshakesap (20 cl) 

en een zakje Yucachips (85 g) voor 5 euro.

De pakketjes worden nog tot en met vrijdag 8 april 

aan de receptie en in de cafetaria van OLV Gasthuis 

en Emmaüs aangeboden en kunnen na betaling direct 

meegenomen worden. 

Alvast bedankt voor jullie steun en Zalig Paasfeest!
vzw OLV Gasthuis | Ieperstraat 130 | 8970 Poperinge

Te koop aan de receptie en in de 
cafetaria van wzc OLV Gasthuis 
en wzc Emmaüs. 

Koop een fairtrade pakket
voor €5,00 en steun Broederlijk Delen

T 057 34 69 10 | info@gasthuis.be | www.gasthuis.be
Ond. nr. 0445.066.385 | RPR Gent, afdeling Ieper 

DELEN DOET GOED

ACTIE T.V.V.

2 sapjes

Yucachips

EN

€5,00

Actie van 
17/03/22 tem 
8/04/22

God van de vrede,

opgeschrikt door 

het geweld, 

de agressie, 

de oorlog in Oekraïne

wenden wij ons tot U; 

Gij wilt geen oorlog, 

Gij wilt dat mensen 

elkaar opbouwen 

en zich samen 

inspannen voor 

harmonie in uw 

mooie wereld. 

Kom ons te hulp!

Wees nabij aan 

hen die nu te lijden 

hebben en zelfs  

hun leven geven.

Wees ook nabij aan 

de agressors opdat zij 

beseffen waar zij mee 

bezig zijn.

Dat uw mildheid 

en liefde de harten 

bereid maakt om uw 

vrede te ontvangen 

en uit te dragen.

Amen.
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VAN ALLES WAT
WEEK VAN DE VALPREVENTIE
Wist je dat maar liefst één op drie thuiswonende ouderen en één op de twee bewoners van 

woonzorgcentra jaarlijks valt? De gevolgen van een val zijn ernstig en gaan gepaard met:

• Lichamelijke schade: breuken, kneuzingen en verstuikingen

• Psychologische effecten zoals valangst en depressie

• Sociale isolatie

• Hoge zorgkosten

Gelukkig kunnen veel valincidenten voorkomen worden. Om ouderen, hun familie en 

gezondheids- en welzijnswerkers hierover te informeren organiseren we weer de Week van de 

Valpreventie. Tijdens de 11de editie, die doorgaat van 25 april tot en met 1 mei 2022, werken we 

wat opdrachten uit rond een aantal valrisico’s. De slogan luidt dan ook opnieuw ‘Eén tegen allen, 

allen tegen vallen’.

BEWEGING, SPIERKRACHT, MOBILITEIT   
Afname van evenwicht, mobiliteit en/of spierkracht verhoogt het valrisico doordat de 

houdingscontrole wordt verstoord. Lichaamsbeweging verhindert deze afname en beschermt 

je dus tegen vallen!

Voeding 
Gezonde voeding is belangrijk 

om je spieren en beenderen 

sterk te houden en dus het 

valrisico te verminderen. 

Calcium, vitamine D en eiwitten dragen bij tot 

een goede werking van de spieren, stevige 

botten en verminderen zo het valrisico.

Omgeving 
Wist je dat de meeste 

mensen in de woonomgeving 

vallen? Slechte verlichting, 

vloerbekleding, opstapjes, 

gladde vloeren of rommel zijn hier meestal 

de oorzaak van. Aanpassingen in de 

woonomgeving zoals leuningen, extra 

verlichting of vloerkabelgoten voor losliggende 

snoeren kunnen een grote beschermende 

factor spelen.

Zicht
Een goed zicht helpt 

een val te voorkomen! 

Goed zien is belangrijk 

om obstakels te zien die 

kunnen leiden tot een val. Indien het zicht 

verminderd of belemmerd is, moet je nog 

meer vertrouwen op de houdingscontrole 

door je spieren. Afwijkingen van het zicht 

(bijziend, verziend of oogziekten), slecht 

gebruik en onderhoud van een bril of 

onvoldoende verlichting in en rond de 

woning zijn elementen die bijdragen aan 

het valrisico.

Ook hier in huis organiseren we deze week 

terug heel wat activiteiten zowel voor de 

bewoners als voor de medewerkers.
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VAN ALLES WAT
DEMENTIEVRIENDELIJK POPERINGE: TV-TIP
Dieter Coppens opent samen met Seppe Nobels, chef-kok en sociaal ondernemer, en Anouck 

De Bruijn van het Regionaal Expertisecentrum Dementie in Antwerpen een nieuw restaurant: 

Restaurant Misverstand. Dit is het eerste restaurant van België waar het voltallige personeel de 

diagnose jongdementie kreeg. Via dit programma willen de programmamakers aan iedereen 

tonen dat het leven niet stopt na de diagnose dementie en dat er nog veel mogelijk is. Een 

insteek waar we, vanuit dementievriendelijk Poperinge, ten volle achterstaan. 

Restaurant Misverstand - vanaf 16 maart te zien op één en via Vrt Nu.

HUMOR
LACHEN IS GEZOND! Het is goed voor ons 

immuunsysteem, het vermindert stress, het 

zorgt voor een verbetering van de conditie en 

betere ontspanning en bovenal je wordt er 

knapper van…  Zeg nu zelf, als je dit leest zou je 

toch spontaan in de lach schieten. 😀

Bij humor denk ik meteen aan echte 

moppentappers die spontaan, uit het hoofd, 

de ene na de andere mop uit hun mouw 

schudden. Al mijn respect hiervoor want ik kan 

amper een mop onthouden, laat staan vertellen.   

Ik herinner me dat ik enkele weken geleden 

op wandel was met bewoner Roger Pover.  

Aangezien Roger zijn sociale ingesteldheid 

hadden we tijdens de wandeling een leuk 

gesprek over zijn verleden, familie, hobby’s…

Op het einde van de wandeling viel plots 

toch een stilte. Om de stilte te breken vroeg 

ik aan Roger: “Ken je gin goeien klucht?”.  

Ik moet jullie zeggen, het was meteen zo stil 

niet meer… Roger was direct in zijn nopjes 

en begon de ene ‘klucht’ na de andere te 

vertellen. De ene ook al wat netter dan de 

andere. 😀   

Maandelijks organiseren we voor onze 

mannelijke bewoners een mannennamiddag.  

Dit is steeds een gezellig samenzijn met 

een pintje bier, spel, film, uitstap…  Nu we 

zo’n moppentapper in ons midden hebben, 

plannen we op één van onze volgende 

mannen-bijeenkomsten een ‘moppenuurtje 

met Roger’. Train alvast jullie lachspieren 

maar… We kijken er naar uit!

Save
the date! Organisatie

Kunstacademie Poperinge

en WZC Emmaus

TONEEL EMMAUS

'WIJ BLIJVEN LEVEN'
Woensdag 18 mei om 15.00 uur 

Donderdag 19 mei om 20.00 uur
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VAN ALLES WAT
APRILVIS
In Frankrijk spreekt men van poisson 

d’avril (aprilvis). In Engelstalige landen 

wordt de dag April Fools’ Day (April 

dwazendag) genoemd, In sommige Vlaamse 

streken spreekt men over verzenderke(n)sdag, 

de dag waarop je iedereen tracht ergens heen 

te zenden om ze beet te nemen.

Het woord ‘aprilvis’ heeft meer dan één keer 

aanleiding gegeven tot het verspreiden van 

zekere folkloristische kwakkels. Het brengt ons 

meestal naar de Franse contreien, waar het 

al even betwistbaar verleden van ‘le poisson 

d’avril’ vol visserslatijn blijkt te steken.

Uit sommige bronnen blijkt dat de bijzondere 

betekenis van 1 april ontstaan is bij de Franse 

wijziging naar de gregoriaanse kalender, zoals 

opgedragen door Paus Gregorius XIII in 1582. 

Voor die tijd werd Nieuwjaar gevierd van 25 

maart tot 1 april. Met de verandering van het 

kalendersysteem werd Nieuwjaar verplaatst 

naar 1 januari. Mensen die dit vergaten of 

die het nieuwe kalendersysteem weigerden 

te aanvaarden, kregen uitnodigingen voor 

niet-gehouden feestjes, grappige presentjes 

enzovoort.

De oudste Vlaams-folkloristische uitleg over 

het woord ‘aprilvis’ dateert uit het ‘Brussels 

Tijdschrift’ van 1847. Daarin staat te lezen dat 

het de gewoonte is om brave burgers op 1 

april weg te zenden ‘om de aprilvis’ te gaan 

halen. 1 april valt bijna altijd in de vasten en dan 

is vis uiteraard het gemene voedsel. 

Men zond dan degene waarmee men de spot 

wou drijven weg om voor de maaltijd van de 

dag een aprilvis te gaan halen; het is te zeggen 

een vis die in april geboren zou moeten zijn. 

Al is het altijd al moeilijk om de leeftijd 

van een vis te bepalen, het is behoorlijk 

lachwekkend om al op 1 april naar een 

‘aprilvis’ te vragen. Later wijzigde men 

de boodschappen, maar de naam of de 

uitdrukking iemand een aprilvis bakken zou 

gebleven zijn.

FEEST VAN DE ZOTTEN
De 1 aprilgrap is volgens een andere theorie 

ontstaan uit een vroeger middeleeuws 

festival: het feest van de zotten. La fête des 

fous was vooral in Frankrijk van de 5de tot 

de 16de eeuw erg populair. 

Het werd gevierd omstreeks 1 januari door 

het kiezen van een valse paus of bisschop 

en ging gepaard met allerlei rituelen en 

festiviteiten waarbij de geestelijkheid werd 

geparodieerd. Aan de basis hiervan lagen 

dan weer naar alle waarschijnlijkheid 

vroegere heidense saturnalia.
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APRILGRAPPEN DOOR DE JAREN HEEN
In het Nederlands Journaal werd op 

1 april 1960 aangekondigd dat de toren van 

Pisa was omgevallen. Dit ontlokte veel reacties van 

geschrokken en treurende mensen.

Het NOS Journaal meldde dat op 1 april 1971 een 

grote landelijke actie zou worden gehouden om 

zogenaamde 'zwartkijkers' op te sporen, mensen 

die hun kijk- en luistergeld niet hadden betaald. 

Postbodes zouden worden uitgerust met een 

apparaat om overtreders te betrappen. "Of daar 

niets tegen te doen zou zijn", vroeg een journalist. 

"Nee", was het antwoord van een controleur, 

want hij kon zich niet voorstellen dat men zijn 

televisietoestel in aluminiumfolie zou wikkelen, want 

dan zou de voorbijrijdende controledienst met hun 

scanner niets kunnen uitrichten. De volgende dag 

steeg plotseling de verkoop van aluminiumfolie 

terwijl het achterstallig kijkgeld binnenstroomde. 

Op 1 april 1973 meldt De Gazet van Antwerpen dat 

de plaatselijke dierentuin

wegens plaatsgebrek dieren van de hand zou doen. 

Elke lezer zou één diertje kunnen krijgen. 200 

goedgelovigen kwamen langs in de hoop een gratis 

huisdier te krijgen. 

Het Jeugdjournaal maakt op 1 april 1985 melding 

van de invoering van belasting op zakgeld voor 

kinderen.

 

In het VTM-journaal van april 1991 meldde 

Jan Dewijngaert: "Anderlecht heeft emmers 

gekocht. Twee ijzeren en tien plastieken." (In 

die tijd voetbalde Belgisch international Marc 

Emmers bij KV Mechelen. Een jaar nadien ging hij 

daadwerkelijk naar Anderlecht.)

In het centrum van de Ronde van 

Vlaanderen kwam op 1 april 2006 Tom 

Boonen handtekeningen uitdelen. 

In werkelijkheid was het een jongetje van een 

jaar of zeven dat ook Tom Boonen heette. Zijn 

handtekening was een aprilvis.

Een “natte” 1-april grap uit de keuken 

van wzc OLV Gasthuis:

Het verhaal dateert van meer dan 10 

jaar geleden maar Colette en Katrien 

genieten nog steeds na terwijl ze 

vertellen over wat er zich op die 1 april 

afspeelde in de keuken. 

Het startte niet met een “Aprilvis” maar 

met een ander dier. Enkele medewerkers 

kwamen op het idee om kok Bart wijs te 

maken dat ze een muis gezien hadden 

in de drankenvoorraad in de kelder. 

Ze drongen erop aan om de muis te 

vangen want niemand durfde het lokaal 

nog binnen te gaan. 

Gewapend met borstel en trekker 

trokken Bart en Bjorn strijdvaardig 

naar het drankenlokaal met wat 

andere keukenmedewerkers in hun 

kielzog. Met de nodige voorzichtigheid 

onderworpen ze de volledige ruimte 

aan een grondig onderzoek. De 

muis kwam echter nergens piepen. 

Zou hij dan al terug ontsnapt zijn? 

De keukenmedewerkers konden 

geen genoegen nemen met deze 

veronderstelling. Dus zochten Bart en 

Bjorn verder naar de kleine indringer tot 

Katrien riep “1 april!”. 

De focus van de “jacht” verlegde zich 

van de muis naar Katrien. Ze probeerde 

nog te ontsnappen maar al snel hadden 

Bart en Bjorn haar te pakken in de 

gang. Spontaan dompelden ze Katrien 

(met kleren en al) onder in de grote 

bak met water die normaal dient om 

de grote potten te laten weken. Katrien 

was kletsnat. De hilariteit was groot. 

Naast wat buikpijn van het lachen en 

natte werkkledij bleef vooral een mooie 

herinnering achter van deze 

aprilgrap die uiteindelijk 

toch met een “Aprilvis” in 

het water eindigde.
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PROJECT 'WONEN EN LEVEN' GAAT VAN START 
MET ... INSPIRATIESESSIES!
Na vele maanden van voorbereiding was 

het eindelijk zover! Eind februari zijn we 

van start gegaan met de inspiratiesessies 

rond ‘wonen en leven’. Met deze sessies 

wilden we vooral alle medewerkers 

enthousiasmeren om samen met ons én 

met de bewoners van het WZC Gasthuis en 

het WZC Emmaüs aan de slag te gaan!

We hebben dit enthousiasme gevoeld!

De sessie ging van start met een korte uitleg 

en een voorstelling van waar we naartoe willen 

met het project. We willen onze visie op het 

wonen en leven van de bewoners waarmaken. 

De bewoners écht kennen en samen werken 

aan het geluk van de bewoners in huis!

wonen en leven
vanuit onze visie

warm
Band tussen medewerker en

bewoner

De bewoner voelt zich thuis

Een warme omgeving

Huiselijkheid

Bewonersbetrokkenheid

regie
Bewoner kan zoveel mogelijk de eigen keuze maken

Onafhankelijkheid van de bewoner

Respecteren van zelfstandigheid van de bewoner

Gehoord worden, mening bewoner respecteren

Ja-cultuur

betekenisvol
Activiteiten

Mangomomenten

Wat is belangrijk voor de bewoner? 

Betekenisvolle dagindeling,

dagritme, …

samen
Allemaal samen: medewerkers – bewoners – familie –

vrijwilligers – vrienden – kennissen – maatschappij - …

Samenwerken van alle disciplines

Samenwerken met de bewoner

ruime blik
Inspelen op wensen en

behoeftes, nu en in de toekomst

WoonLeefBeleid: meer dan enkel

zorg alleen, nadruk op het

wonen, het leven en de

activiteiten van de bewoners

Na een korte intro gingen we meteen praktisch aan de slag. Wij hebben een gezelschapsspel 

ontwikkeld waarbij het de bedoeling is om de bewoner in het woonzorgcentrum zo gelukkig 

mogelijk te maken aan de hand van verschillende opdrachten. Ook moeten een aantal grotere 

opdrachten, “utopieën”, vervuld worden om de geluksmeter van de bewoner verder te doen stijgen!
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KAPSTER
De tarieven van de kapsters zijn 4,5 jaar ongewijzigd gebleven. 

Vanaf 1 april 2022 worden de prijzen aangepast.

Knippen (heren) € 14,00 Watergolf + snit + versteviger € 30,00

Knippen + wassen (heren) € 16,00 Permanent € 59,00

Damessnit € 16,00 Kleuren € 57,50

Watergolf + versteviger € 19,00 Verzorging € 1,50

Op onderstaande foto kan je het gemaakte 

spelbord zien:

Hier zie je alvast een aantal enthousiaste 

medewerkers:

Heel dankbaar zijn we voor alle steun en 

vrijheid die we van de directie krijgen bij het 

uitwerken van het project ‘wonen en leven’ 

en de inspiratiesessies. Ook dank aan onze 

vrijwilligers die mee ondersteund hebben 

bij het inspreken van de verhalen van de 

bewoners. Daarnaast bedanken we ook de 

bewoners die mee ondersteund hebben bij 

het opmaken van het spel aan de hand van 

boeiende verhalen. Ook een dikke dankjewel 

voor het enthousiasme van alle medewerkers!

Wat komt er nu?
Na de inspiratiesessies schrijven we een 

‘vacature’ uit voor medewerkers die zich 

willen kandidaat stellen om met ons aan de 

slag te gaan voor de verdere uitwerking van 

het project. 

 

Intussen bundelen we alle informatie die we 

kregen vanuit de inspiratiesessies. We stellen 

werkgroepen op omtrent verschillende 

thematieken en samen gaan we met alle 

medewerkers én bewoners aan de slag om 

het wonen en leven van de bewoners binnen 

het OLV Gasthuis vzw te optimaliseren!

We kijken er alvast naar uit! Jullie ook? 

Tot dan!

Daisy en Maarten



PRIVACY VAN DE  BEWONER
Ook privacy is wonen en leven

Ieder mens heeft de behoefte om af en toe even alleen gelaten te worden en wat ruimte voor zichzelf te 
hebben. We vroegen ons dan ook af wat de bewoners vinden van de privacy in huis. Wat betekent privacy 
voor hen? Wat zijn hun noden? Vinden de bewoners dit belangrijk of zijn zij misschien juist meer op hun 
gemak als er steeds een medewerker in de buurt is? Vinden ze dat hun privacy voldoende gerespecteerd 
wordt doorheen het dagverloop?

Aan de hand van de bewonersparlementen, waar alle bewoners aan konden deelnemen, hebben we 
gezocht naar een antwoord op deze vragen. Daarnaast gingen we ook individueel bij een aantal bewoners 
langs. Op die manier konden we de momenten aanstippen waar bewoners uitdrukkelijk aangeven dat ze 
nood hebben aan wat tijd voor zichzelf. Het blijft namelijk erg belangrijk om hier eventjes bij stil te staan, en 
dit ook doorheen de dagdagelijkse werking te respecteren.

Hieronder vind je een overzicht van alles wat de bewoners ons wisten te vertellen...

OMSCHRIJVING
De bewoners geven aan dat privacy iets voor zichzelf houden is, en dat dit gaat over het 
respecteren van de eigen keuzes, ruimte en leefsfeer. Wanneer een bewoner iets persoonlijk 
deelt dat die boodschap dan ook tussen bewoner en medewerker blijft.  

DAGVERLOOP
“Iets voor onszelf houden.”

De keuze om op de kamer of in de living te eten ligt dagelijks bij de 
bewoner zelf. De bewoners vinden dit erg belangrijk en vinden 

dat deze keuze gerespecteerd wordt. 

VERZORGING
De bewoners zijn tevreden over het verloop van de ochtendzorg. Ze vinden het 
vooral belangrijk dat de deur en de gordijnen gesloten blijven bij het 
zorgmoment en geven aan dat dit meestal wel het geval is. Ook bij het 
badmoment voelen bewoners zich op hun gemak. Niet iedereen komt binnen, 
maar als het nodig is, komen ze wel wat vragen. De bewoners vinden dit niet zo 
erg. Bij het toiletbezoek vinden de bewoners het belangrijk dat de privacy 
gerespecteerd wordt. Ook is er het gevoel dat het dagritme gerespecteerd 
wordt. MAALTIJDEN

RONDES OP DE AFDELING
Op verschillende momenten in de dag zijn er rondes op de afdeling, 
dit voor bijv. ochtend-/avondzorg, drank- en maaltijdbedeling, 
medicatiebedeling, ... Desondanks de frequente passage van 
medewerkers geven de bewoners aan dat dit op de juiste momenten 
gebeurt. Dit is niet storend.

“De mensen moeten hun werk 
kunnen doen he”

“We zijn blij van etwiene te 
zien, en voor een babbeltje”

VAN ALLES WAT10



“IK ONTVANG MIJN POST GRAAG 
PERSOONLIJK”

Middagdutje en nachtrust
Over de middag even de ogen sluiten, het is iets waar verschillende bewoners 
nood aan hebben. Op zo een moment blijven de bewoners liever ongestoord. 

Zij geven aan dat hun rust ook over de middag gerespecteerd wordt. 
Ook zijn zij erg dankbaar over de ondersteuning die ze krijgen van de 

medewerkers van de nacht. Als de bewoners vragen om 's nachts niet 
gestoord te worden, wordt dit gerespecteerd. Een aantal bewoners hebben wel 

gevraagd om 's nachts iets stiller te zijn omdat zij wel eens wakker kunnen 
worden van geluiden.

ALLERLEI
Het idee van de privacyknop in WZC Emmaüs spreekt de bewoners
aan. Ze zijn hier wel nog niet mee vertrouwd en wensen graag wat meer
uitleg. In het WZC Gasthuis vinden de bewoners een deurhanger met
"niet storen" niet nodig. Een aantal bewoners zijn op de hoogte dat zij
een sleutel kunnen vragen om de kamerdeur te sluiten, maar vinden dit
niet nodig.

De bewoners vinden het belangrijk dat er op de deur geklopt 
wordt voor het binnengaan en dat gevraagd wordt of de deur 

open/gesloten moet worden bij het vertrek. Dit gebeurt niet altijd. 
Niet alle medewerkers stellen zich voor, maar de bewoners 

zeggen dat de naamkaartjes van de medewerkers zorgen voor 
herkenbaarheid.

Het uitdelen van de post verloopt goed. De meeste 
bewoners geven wel aan deze liever persoonlijk te 
ontvangen en stellen voor om deze in de 
brievenbus te steken in geval van afwezigheid.

Enkele bewoners gaven aan dat ze hun verjaardag liever niet 
vermeld zien in 't Gasthuyzeken. Ze houden dit liever voor 

zichzelf. Dat er foto's van de bewoners in het krantje komen wordt 
dan wel weer als positief ervaren. 

“CHAPEAU VOOR DE NACHTDIENST”

Vanuit de organisatie hechten we erg veel belang aan het algemeen welzijn van onze bewoner. 
Privacy speelt daar zeker een rol in. Er kwamen - naast algemene zaken - ook heel wat individuele 
noden naar boven waar de aan de slag mee zullen gaan. In april 2021 was er een bevraging rond het 
wonen & leven voor onze bewoners. Toen bleek reeds dat 88% van de bewoners vond dat hun privacy 
wordt gerespecteerd. Die tevredenheid bleek nog maar eens uit deze bewonersparlementen! Een 
dankjewel aan de organisatoren van de bewonersparlementen en aan de bewoners die hun mening 
gaven over privacy!

CONCLUSIE

De bewoners vinden dat zij niet echt veel gestoord worden 
tijdens familiebezoek. Ze vinden het eigenlijk ook niet zo 

erg dat er een medewerker binnenkomt om kort iets te 
vragen.

Een aantal bewoners vertelden dat er af en toe ook wel 
door medewerkers over andere medewerkers gepraat 

wordt in hun bijzijn. De bewoners zouden dit zelf ook niet 
leuk vinden.

VAN ALLES WAT 11
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VAN ALLES WAT 13

VAN ALLES WAT
"APRIL DOET WAT IE WIL"
Bij april denken we automatisch aan zijn 

grillen, maar ook de lente is van start 

gegaan met gelukkig hier en daar de eerste 

zonnestralen. We profiteren van deze dagen 

en genieten van het mooie weer in onze 

binnentuin of op uitstap.

Vanaf half april starten we terug met de 

rolstoelwandelingen in het centrum van 

Poperinge.  We kunnen hierbij rekenen op de 

hulp van heel wat vrijwilligers en familieleden, 

waarvoor alvast onze hartelijke dank!  Mensen 

die zich nog geroepen voelen om een handje 

toe te steken, kunnen steeds hun naam 

opgeven bij de medewerkers van de dienst 

animatie.

We hopen op de nodige zonnestralen om 

zo enkele uitstappen vlot te laten verlopen. 

In Emmaüs staan enkele uitstapjes gepland 

zoals Floralux. Daar gaan we op zoek naar 

bloembollen om nadien te planten en de 

natuur binnen te halen. Daarnaast gaan we 

met de knapzak mee naar Rijsel en brengen 

we een bezoek aan de dierentuin.

Woensdag 13 april organiseren we een 

paaseierenraap. Bij mooi weer verstopt de 

paashaas eieren in onze binnentuin. Geen 

nood, bij slecht weer voorzien we een 

alternatief in de polyvalente zaal. Alle (klein)

kinderen van de medewerkers zijn welkom 

om de eieren te komen zoeken onder het 

goedkeurend oog van onze bewoners en 

de Paashaas natuurlijk. Achteraf kunnen 

we samen genieten van een warme 

chocolademelk. 

In Emmaüs organiseren we een heus 

Paasontbijt op dinsdag 19 april, laten we 

smullen van de rijkelijk aanwezige chocolade.

Van maandag 25 april tot zondag 1 mei zetten 

we de Week van de valpreventie in de kijker.  

Doel is iedereen bewust te maken van het 

gevaar op valpartijen en aantonen hoe we 

deze kunnen vermijden.  Dit doen we aan de 

hand van allerhande activiteiten. Zo is er een 

quiz i.v.m. valpreventie, gaan we bewegen op 

muziek onder de vorm van zumba, is er een 

dansnamiddag, doen we een schoenenpoets 

en is er een grote bewegingsactiviteit in de 

cafetaria.

Ook leven we verder toe naar het Hoogfeest 

van Pasen. Vrijdag 8 april en vrijdag 15 april is 

er kruisweg in de polyvalente zaal. Op Witte 

Donderdag is er om 16.00 uur de eucharistie 

gevolgd door een gezellig samen eten in de 

polyvalente zaal.  Het keukenteam voorziet 

een lekker visbordje.  

Op Goede Vrijdag is er om 15.00 uur 

Kruisweg, in Emmaüs gaat deze door op 

maandag 11 april.

Verder zijn er nog heel wat activiteiten te 

doen naargelang ieders interesse. We bakken 

een paastaart, er is crea, een quiz, hersengym, 

bingo,... We komen ook tijdig tot rust door 

ons te laten verwennen, te genieten van een 

relaxatiebad, een film te bekijken, muziek te 

luisteren, zelf te zingen,…

Zo, laat de zon in je hart en geniet elke dag … 

Tot binnenkort!



ACTIVITEITEN APRIL
ALGEMENE INFO VOOR ALLE AFDELINGEN
• De cafetaria is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur.  

Op woensdag van 14.00 tot 16.30 uur.  

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

• De cafetaria is gesloten op vrijdag 15 april 2022 en woensdag 27 april 2022.

• Eucharistieviering: Dagelijks om 09.30 uur in de kapel van het woonzorgcentrum.

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

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

ACTIVITEITENKALENDER 14

AW FIORETTI & DE VLIERING
ALGEMEEN
• Er is GEEN KAARTING op woensdag 13 april 2022 en woensdag 27 april 2022.

• Bibliotheek: Op dinsdag 5 en 19 april 2022 komt een medewerker langs met nieuw ‘leesvoer’.

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

AW DE VLIERING
Donderdag 7 april 2022 om 14.30 uur: 

VERJAARDAGSFEEST voor Willy Depuydt in zithoek De Vliering

Iedereen is steeds van harte welkom op de activiteiten!

Mopje: Baziel staat voor de rechter en die vraagt: “Wat is uw geboortedatum?”

“De 15sten juli, edelverachtbaren” antwoordt Baziel.

 “Welk jaar?” vraagt de rechter. 

“Jah” zegt Baziel verbaasd “ieder joar tiens!”



ACTIVITEITENKALENDER 15

DE WINGERD
VRIJDAG 1 APRIL 

14:00 CREA – handwerk (De Mansarde)

14:30 REMINISCENTIE – 1 april + mopjes

 vertellen (Living De Wingerd)

MAANDAG 4 APRIL 

14:30 VERWENACTIVITEIT – Handactiviteit

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 5 APRIL

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 CULINAIR – Paastaart bakken

 (Living De Wingerd)

14:30 MANNENGROEP 

WOENSDAG 6 APRIL 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 CREA – Kleuren en schrijven

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 7 APRIL

14:30 SPELNAMIDDAG – Fantasiespel

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 8 APRIL 

14:00 CREA – Handwerk (De Mansarde)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Wingerd)

15:00 PASTORALE ACTIVITEIT – Kruisweg

 (Polyvalente zaal)

MAANDAG 11 APRIL 

14:30 COGNITIEVE NAMIDDAG

 Spreekwoorden (Living De Wingerd)

DINSDAG  12 APRIL

14:00 UITSTAP – wandeling voor de bewoners

 van De Wingerd en Kortverblijf 

14:30 REMINISCENTIE – Pasen + kleurplaten

 (Living De Wingerd)

WOENSDAG 13 APRIL 

14:00 PAASEIERENRAAP met (klein)kinderen

 medewerkers (Polyvalente zaal)

14 APRIL – WITTE DONDERDAG

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Wingerd)

16:00 WITTE DONDERDAGVIERING (Kapel)

17:30 CULINAIR – Gezamenlijk avondmaal

 Visbordje (Polyvalente zaal)

15 APRIL – GOEDE VRIJDAG 

CAFETARIA GESLOTEN

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Wingerd)

15:00 PASTORALE ACTIVITEIT – Kruisweg

 (Polyvalente zaal)

ZONDAG 17 APRIL – PASEN

09:30 PAASVIERING (Kapel)

DINSDAG 19 APRIL 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 MUZIKALE NAMIDDAG

 Zangnamiddag (Living De Wingerd)

WOENSDAG 20 APRIL 

08:00 BUITENSPEELDAG – Bij mooi weer:

 activiteit in de binnentuin

 (Living De Wingerd)

14:00   KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 21 APRIL 

14:30 MULTIMEDIA – Beleef-TV

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 22 APRIL 

14:00 CREA – handwerk (De Mansarde)

14:30 TUINIEREN – planten verzorgen +

 KRANT LEZEN (Living De Wingerd)

MAANDAG 25 APRIL 

14:30 MUZIKALE NAMIDDAG

 Zangnamiddag (Living De Wingerd)

15:00 BEWEGING – zumba (Polyvalente zaal)



ACTIVITEITENKALENDER 16

ZORGVERDIEPING 1
VRIJDAG 1 APRIL 

14:00 CREA – handwerk (De Mansarde)

14:30 REMINISCENTIE – 1 april + grappige

 filmpjes (Living De Maretak)

MAANDAG 4 APRIL 

14:30 MULTIMEDIA – Beleef-TV

 (Living De Maretak)

DINSDAG 5 APRIL

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 VERWENACTIVITEIT – Voetbadjes

 (Living De Maretak)

14:30 MANNENGROEP  

WOENSDAG 6 APRIL 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 CREA – Kralen maken

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 7 APRIL

14:30 SPELNAMIDDAG – Bingo

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 8 APRIL 

14:00 CREA – Handwerk (De Mansarde)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

15:00 PASTORALE ACTIVITEIT – Kruisweg

 (Polyvalente zaal)

 
MAANDAG 11 APRIL 

14:30 MUZIEKNAMIDDAG – Youtube

 (Living De Maretak)

DINSDAG  12 APRIL

14:30 COGNITIEVE NAMIDDAG

 Hersengym (Living De Maretak)

WOENSDAG 13 APRIL 

14:00 PAASEIERENRAAP met (klein)kinderen

 van de medewerkers (Polyvalente zaal)

DINSDAG 26 APRIL 

14:30 SPELNAMIDDAG

 Huis-tuin-keukenspel

 (Living De Wingerd)

WOENSDAG 27 APRIL 

CAFETARIA GESLOTEN

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT voor de

 bewoners van De Wingerd

 + KV (Polyvalente zaal)

14:30 BEWEGING – Activiteit n.a.v. 

 de Week van de Valpreventie

 (Polyvalente zaal)

14:30 VOORLEESNAMIDDAG

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 28 APRIL 

14:30 BEWEGING – Dansnamiddag

 (Living De Wingerd)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de

 jarige bewoners van april 

 (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 29 APRIL 

14:00 CREA – handwerk (De Mansarde)

14:30 HUISHOUDELIJKE WERKJES

 Schoenenpoets n.a.v. 

 de Week van de Valpreventie

 (Living De Wingerd)



ACTIVITEITENKALENDER 17

14 APRIL – WITTE DONDERDAG

14:30 INDIVIDUELE ACTIVITEIT

 (Living De Maretak)

16:00 WITTE DONDERDAGVIERING (Kapel)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL 

 Visbordje (Polyvalente zaal)

15 APRIL – GOEDE VRIJDAG 

CAFETARIA GESLOTEN

14:30 INDIVIDUELE ACTIVITEIT

 (Living De Maretak)

15:00 PASTORALE ACTIVITEIT – Kruisweg

 (Polyvalente zaal)

ZONDAG 17 APRIL – PASEN

09:30 PAASVIERING (Kapel)

DINSDAG 19 APRIL 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 BAKKEN – Paasgebak

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 20 APRIL 

08:00 BUITENSPEELDAG – Indien mooi weer:

 activiteit buiten

08:00 ONTBIJTBUFFET (Polyvalente zaal)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 21 APRIL 

14:00 UITSTAP – Wandeling voor de

 bewoners van De Busseboom 

14:30 MUZIKALE NAMIDDAG

 Zangnamiddag (Living De Maretak)

VRIJDAG 22 APRIL 

14:00 CREA – handwerk (De Mansarde)

14:30 REMINISCENTIE – Koffie op

 grootmoeders wijze

 (Living De Maretak)

MAANDAG 25 APRIL 

14:30 COGNITIEVE NAMIDDAG

 Hersengym (Living De Maretak)

15:00 BEWEGING – Zumba (Polyvalente zaal)

DINSDAG 26 APRIL 

14:00 UITSTAP – Wandeling voor de

 bewoners van De Bollaard  

14:30 BAKKEN – Kleine koekjes bakken

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 27 APRIL 

CAFETARIA GESLOTEN

14:30 BEWEGING – Activiteit n.a.v. 

 de Week van de Valpreventie

 (Polyvalente zaal)

14:30 INDIVIDUELE ACTIVITEIT

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 28 APRIL 

14:30 COGNITIEVE NAMIDDAG – Quiz

 n.a.v. de Week van de Valpreventie

 (Living De Maretak)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van april (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 29 APRIL 

14:00 CREA – Handwerk (De Mansarde)

14:30 HUISHOUDELIJKE WERKJES:

 Schoenenpoets n.a.v. 

 de Week van de Valpreventie

 (Living De Maretak)



ACTIVITEITENKALENDER 18

ZORGVERDIEPING 2
VRIJDAG 1 APRIL 

14:00 CREA – Handwerk (De Mansarde)

14:30 REMINISCENTIE – 1 april + grappige

 filmpjes (Living De Nok)

MAANDAG 4 APRIL 

14:3 MUZIKALE NAMIDDAG – Youtube

 (Living De Nok)

DINSDAG 5 APRIL

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

14:30 MANNENGROEP 

WOENSDAG 6 APRIL 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT – Relaxatiebad

 (Living De Nok)

DONDERDAG 7 APRIL

14:30 MULTIMEDIA – Netflix (Living De Nok)

VRIJDAG 8 APRIL 

14:00 CREA – Handwerk (De Mansarde)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Nok)

15:00 PASTORALE ACTIVITEIT – Kruisweg

 (Polyvalente zaal)

MAANDAG 11 APRIL 

14:30 SPELNAMIDDAG – Bingo

 (Living De Nok)

DINSDAG  12 APRIL

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

WOENSDAG 13 APRIL 

14:00 PAASEIERENRAAP met (klein)kinderen

 medewerkers (Polyvalente zaal)

14 APRIL – WITTE DONDERDAG

14:30 INDIVIDUELE ACTIVITEIT

 (Living De Nok)

16:00 WITTE DONDERDAGVIERING (Kapel)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL

 Visbordje (Polyvalente zaal)

15 APRIL – GOEDE VRIJDAG 

CAFETARIA GESLOTEN

14:30 INDIVIDUELE ACTIVITEIT

 (Living De Nok)

15:00 PASTORALE ACTIVITEIT – Kruisweg

 (Polyvalente zaal)

ZONDAG 17 APRIL – PASEN

09:30 PAASVIERING (Kapel)

DINSDAG 19 APRIL 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 BELEEF-TV (Living De Nok)

WOENSDAG 20 APRIL 

08:00 BUITENSPEELDAG – Bij mooi weer:

 activiteit buiten 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 21 APRIL 

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

VRIJDAG 22 APRIL 

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT

 (Polyvalente zaal)

14:00 CREA – Handwerk (De Mansarde)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Nok)

MAANDAG 25 APRIL 

14:30 SPELNAMIDDAG

 Huis-tuin-keukenspel (Living De Nok)

15:00 BEWEGING – Zumba (Polyvalente zaal)



ACTIVITEITENKALENDER 19

EMMAUS
VRIJDAG 1 APRIL 

10:00 MARKTBEZOEK  

14:30 ZWEMMEN 

MAANDAG 4 APRIL 

10:00 BEWEGINGSSPEL – De Lustige stappers

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Op kamer)

DINSDAG 5 APRIL

10:00 UITSTAP naar de zoo van Rijsel  

14:30 KAARTEN (Living ’t Hommelhof)

WOENSDAG 6 APRIL 

14:00 CREATIEF ATELIER (Living d'Hoppebel)

14:30 PASTORALE ACTIVITEIT – Palmkaartjes

 maken (Living d'Hopperanke)

14:30 BAKKEN (Living ’t Hommelhof)

DONDERDAG 7 APRIL

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

13:00 UITSTAP naar Floralux  

VRIJDAG 8 APRIL 

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK

 (Living d'Hoppebel)

MAANDAG 11 APRIL 

14:30 PASTORALE ACTIVITEIT – Kruisweg

 (Cafetaria de Plokker)

DINSDAG  12 APRIL

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 KAARTEN (Living ’t Hommelhof)

WOENSDAG 13 APRIL 

14:00 CREATIEF ATELIER (Living d'Hoppebel)

14 APRIL – WITTE DONDERDAG

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 WANDELING voor de bewoners van

 Living ’t Hoppeblad

DINSDAG 19 APRIL 

08:00 ONTBIJTBUFFET – Thema: ‘Pasen’ 

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 WANDELING voor de bewoners van

 Living d’Hoppescheute 

14:30 KAARTEN (Living ’t Hommelhof)

WOENSDAG 20 APRIL 

14:00   CREATIEF ATELIER (Living d'Hoppebel)

14:30 UITSTAP naar het Stadspark n.a.v. 

 de Buitenspeeldag 

DINSDAG 26 APRIL 

14:30 COGNITIEVE NAMIDDAG – Quiz n.a.v.

 de Week van de Valpreventie

 (Living De Nok)

WOENSDAG 27 APRIL 

CAFETARIA GESLOTEN

14:30 MUZIKALE NAMIDDAG – Youtube

 (Living De Nok)

14:30 BEWEGING – Activiteit n.a.v. de Week 

 van de Valpreventie (Polyvalente zaal)

DONDERDAG 28 APRIL 

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van april (Polyvalente zaal)

14:30 INDIVIDUELE ACTIVITEIT

 (Living De Nok)

VRIJDAG 29 APRIL 

14:00 CREA – handwerk (De Mansarde)

14:30 HUISHOUDELIJKE WERKJES

 Schoenenpoets n.a.v. de Week van de

 Valpreventie (Living De Nok)



ACTIVITEITENKALENDER 20

DONDERDAG 21 APRIL 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 TUINIEREN – Bloembollen planten

 (Vergaderzaal)

VRIJDAG 22 APRIL 

10:00 BEWEGINGSSPEL – De Lustige stappers

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 Fit-o-meter (Op kamer)

MAANDAG 25 APRIL 

14:30 BEWEGINGSSPEL – Silverfit (Op kamer)

14:30 QUIZ – voeding in het kader van

 de Week van de Valpreventie

 (Living d'Hopperanke)

DINSDAG 26 APRIL 

14:30 BEWEGINGSSPEL – Fit-o-meter

 (Living ’t Hommelhof)

14:30 KAARTEN (Living ’t Hommelhof)

WOENSDAG 27 APRIL 

14:00 CREATIEF ATELIER (Living d'Hoppebel)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van april

 (Cafetaria de Plokker)

DONDERDAG 28 APRIL 

10:00 KOKEN – fruitsla (Living ’t Hommelhof)

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

11:00 PASTORALE ACTIVITEIT – Koffietafel 

 voor familie van overleden bewoners

 (Cafetaria de Plokker)

14:00 BEWEGINGSSPEL – Valpreventie-

 estafette (Cafetaria de Plokker)

VRIJDAG 29 APRIL 

10:00 ZWEMMEN 

14:30 WANDELING voor de bewoners van

 Living d’Hopperanke 

DE PLATAAN
DAGELIJKS eucharistieviering 

om 09.30 uur in de kapel.

VRIJDAG 1 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GELUIDENLOTTO

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - HOGER-LAGER

 - UNO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KOKEN - tomatensoep

namiddag

 - GEHEUGENTRAINING

ZATERDAG 2 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA – puzzelen/kleuren

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - SPELNAMIDDAG

MAANDAG 4 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GALGJE

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - PIEKENZOT

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - PRAATVOORMIDDAG

namiddag

 - BINGO

 - CREA – puzzelen/kleuren

DINSDAG 5 APRIL

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - 6-LETTERSPEL

namiddag

 - PRAATNAMIDDAG

 - CREA – puzzelen/kleuren



ACTIVITEITENKALENDER 21

ZAAL NOORD
voormiddag

 - BELEVENISTAFEL

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - TRIVIAL PERSUIT

 - KAARTEN

WOENSDAG 6 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BELEVENISTAFEL

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GYMNASTIEK

 - KAARTSPELLETJES

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - RUMMICUB

namiddag

 - QUIZ

 - KAARTEN

DONDERDAG 7 APRIL

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DIALECTEN

 - CREA – puzzelen/kleuren

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BELEVENISTAFEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTEN

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - VOORDRACHT 

Thema: ‘De bij’

 - KAARTEN

VRIJDAG 8 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BINGO

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - QUIZ

 - KAARTSPELLETJES

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTEN

 - BELEVENISTAFEL

ZATERDAG 9 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KAARTEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BAKKEN

MAANDAG 11 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - ALFABETSPEL

 - UNO

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - CREA – puzzelen/kleuren

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - TRIVIAL PERSUIT

 - KAARTEN

DINSDAG 12 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GYMNASTIEK

namiddag

 - TRIVIAL PERSUIT

 - UNO

 - CREA – puzzelen/kleuren

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

namiddag

 - KAARTEN

 - GEZELSCHAPSSPELEN

WOENSDAG 13 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GEHEUGENTRAINING

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GYMNASTIEK

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - QUIZ

DONDERDAG 14 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GEHEUGENTRAINING 

Woordslang

 - BINGO
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ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

 - JETONSPEL

namiddag

 - KAARTSPELLETJES

 - KAARTEN

VRIJDAG 15 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PASTORALE ACTIVITEIT

 - CREA – puzzelen/kleuren 

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren 

 - FILM/VIDEO – sketches

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTSPELLETJES

namiddag

 - PASTORALE ACTIVITEIT

 - KAARTEN

ZATERDAG 16 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - UNO

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GEZELSCHAPSSPELEN

PAASMAANDAG 18 APRIL 

DE PLATAAN IS GESLOTEN

DINSDAG 19 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BELEVENISTAFEL

namiddag

 - GEHEUGENTRAINING

 - CREA – puzzelen/kleuren 

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - KAARTEN

WOENSDAG 20 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren 

 - ALFABETSPEL

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - ZEVENSLAG

 - WANDELING

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - BAKKEN - wafels

 - WANDELING

DONDERDAG 21 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BINGO

 - PASTORALE ACTIVITEIT

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - HERINNERINGEN OPHALEN

 - UNO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

namiddag

 - UNO

 - KAARTEN

VRIJDAG 22 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - JACKPOT

 - 1-6-SPEL

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BELEVENISTAFEL

 - HERINNERINGEN OPHALEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - HERINNERINGEN OPHALEN 

‘Heiligen’

ZATERDAG 23 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA  - puzzelen/kleuren

namiddag

 - KAARTEN

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BAKKEN

MAANDAG 25 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - TAFELSPELEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MUZIKALE NAMIDDAG
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ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - GEHEUGENTRAINING

 - KAARTEN

DINSDAG 26 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BELEVENISTAFEL

namiddag

 - GANZENSPEL MET VRAGEN

 - JACKPOT

 - CREA – puzzelen/kleuren 

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

namiddag

 - JACKPOT

 - KAARTEN

WOENSDAG 27 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren 

 - DE OUDE DOOS

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - VOLKSSPELEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA – puzzelen/kleuren

namiddag

 - PIEKENZOT

 - KAARTEN

DONDERDAG 28 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - WANDELING

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

 - KAARTSPELLETJES

namiddag

 - KAARTEN

 - WANDELING

VRIJDAG 29 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

 - MARKTBEZOEK

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - VOLKSSPELEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - MARKTBEZOEK

namiddag

 - KAARTEN

 - ZITDANSEN

ZATERDAG 30 APRIL 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA  - puzzelen/kleuren

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - HERINNERINGEN OPHALEN

KORTVERBLIJF
VRIJDAG 1 APRIL 

14:00 CREA – handwerk (De Mansarde)

14:30 REMINISCENTIE – 1 april + grappige

 filmpjes (Living De Maretak)

MAANDAG 4 APRIL 

14:30 BELEEF TV (Living De Maretak)

DINSDAG 5 APRIL

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 MANNENGROEP 

14:30 VERWENACTIVITEIT – Voetbadjes

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 6 APRIL 

14:00   KAARTEN (Cafetaria)

14:30 CREA – kralen maken

 (Living De Maretak)



DONDERDAG 7 APRIL

14:30 SPELNAMIDDAG – bingo

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 8 APRIL 

14:00 CREA – handwerk (De Mansarde)

14:30 VERWENACTIVITEIT

 (Living De Maretak)

15:00 PASTORALE ACTIVITEIT – Kruisweg

 (Polyvalente zaal)

MAANDAG 11 APRIL 

14:30 MUZIKALE NAMIDDAG – Youtube

 (Living De Maretak)

DINSDAG  12 APRIL

14:00 WANDELING voor bewoners van 

 De Wingerd en Kortverblijf 

14:30 COGNITIEVE NAMIDDAG – Hersengym

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 13 APRIL 

14:00 PAASEIERENRAAP met (klein)kinderen

 van de medewerkers (Polyvalente zaal)

14 APRIL – WITTE DONDERDAG

14:30 INDIVIDUELE ACTIVITEIT

 (Living De Maretak)

16:00 WITTE DONDERDAGVIERING (Kapel)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL 

 Visbordje (Polyvalente zaal)

15 APRIL – GOEDE VRIJDAG 

CAFETARIA GESLOTEN

14:30 INDIVIDUELE ACTIVITEIT

 (Living De Maretak)

15:00 PASTORALE ACTIVITEIT – Kruisweg

 (Polyvalente zaal)

ZONDAG 17 APRIL – PASEN

09:30 PAASVIERING (Kapel)

DINSDAG 19 APRIL 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 BAKKEN – Paasgebak

 (Living De Maretak)
WOENSDAG 20 APRIL 

08:00 BUITENSPEELDAG  

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 21 APRIL 

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Maretak)

VRIJDAG 22 APRIL 

14:00 CREA – handwerk (De Mansarde)

14:30 REMINISCENTIE – Koffie op

 grootmoeders wijze (Living De Maretak)

MAANDAG 25 APRIL 

14:30 COGNITIEVE NAMIDDAG – Hersengym

 (Living De Maretak)

15:00 BEWEGING – Zumba

 (Living De Maretak)

DINSDAG 26 APRIL 

14:30 BAKKEN – Kleine koekjes bakken

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 27 APRIL 

CAFETARIA GESLOTEN

08:00 ONTBIJTBUFFET voor de bewoners

 van De Wingerd en Kortverblijf

 (Polyvalente zaal)

14:30 BEWEGING – Activiteit n.a.v. de Week

 van de Valpreventie (Polyvalente zaal)

14:30 INDIVIDUELE ACTIVITEIT

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 28 APRIL 

14:30 COGNITIEVE NAMIDDAG – QUIZ

 n.a.v. de Week van de Valpreventie

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 29 APRIL 

14:00 CREA – handwerk (De Mansarde)

14:30 HUISHOUDELIJKE WERKJES

 Schoenenpoets n.a.v. De Week van de

 Valpreventie (Living De Maretak)

ACTIVITEITENKALENDER 24



TERUGBLIK OP 25

E.H.
SYLVAIN
ROUSERÉ
100 JAAR
Op 20 maart 2022 werd 

E.H. Sylvain Rouseré in de 

bloemetjes gezet.



TERUGBLIK OP
Bezoek Ikea – Engels ontbijt – Kookclub

TERUGBLIK OP26



TERUGBLIK OP 27

TERUGBLIK OP
Bingo – Terrasbezoek – Vrijwilligersfeest



TERUGBLIK OP
Uitstap naar zee – Shopdag – Vette Dinsdag – Woensdagkunstenaars

TERUGBLIK OP28

Mopje: Toen Baziel weer een gat in de nacht thuis kwam, schreeuwde Flavie kwaad:

"In de plekke van meh joen, an’k nog beter met den duvel getrouwd".

"Da kun nie" antwoordde Baziel, "broer en zuster meugen nie trouwen meh mekoar!"



RECEPT 
LAMSNAVARIN
Benodigdheden
(voor 4 personen)

 - 1 kg lamsschouder 

in stukken

 - 2 teentjes look

 - 2 ajuinen

 - 35 gram boter

 - 1 koffielepel 

tomatenpuree

 - 1 eetlepel bloem

 - 2 dl rode wijn

 - 1 liter lamsbouillon

 - 20 gram tijm

 - 4 blaadjes laurier

 - 5 gram gemalen komijn

 - 2 wortelen

 - 2 rapen

 - 100 gram erwten

 - 200 gram spruiten

 - 25 gram verse boter

 - Peper en zout

OP HET BORD 29

Bereiding
 - Verwarm een grote pot en laat de boter bruin worden.

 - Kleur het vlees aan in de boter zodat dit een krokant korstje krijgt. 

Schep het daarna uit de pot en zet het aan de kant.

 - Pel de look en plet deze tot pulp, pel de ajuin en snij deze fijn.

 - Stoof in het braadvet van het vlees de look en ajuin aan tot deze 

mooi glazig zijn. Voeg daarna het vlees en de komijn toe.

 - Voeg de tomatenpuree toe en laat even kleuren. Bestrooi met de 

bloem en laat opnieuw kleuren en drogen.

 - Bevochtig met de rode wijn en laat al het aanbaksel los koken. 

Voeg daarna de bouillon toe en breng het geheel aan de kook. 

Doe de tijm en laurier in een theebuiltje en leg het in de saus. Laat 

zachtjes pruttelen.

 - Schil de wortelen en de rapen en snijd deze in blokjes van  

1 à 1,5 cm. Reinig de spruitjes en snijd deze in 2.

 - Kook de groenten beetgaar in licht gezouten water. Giet ze af en 

stoof ze aan in een klontje verse boter. Kruid af met peper en zout.

 - Proef de stoofschotel en controleer of het vlees mooi gaar is. 

Kruid af naar smaak met peper en zout.

 - Je kan het geheel serveren met aardappelkroketjes of -gratin, 

maar ook met couscous of rijst.
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OP HET BORD: APRIL
VRIJDAG 1 APRIL

Confituur

Gevogelteroomsoep
Tomato-fish / Hollandaisesaus

Mediterraanse groenten 
Gebakken krielaardappelen

IJsje

Provençaals vleesbrood
Kaas – hesp

  
ZATERDAG 2 APRIL

Chocolade

Bloemkoolsoep
Kipfilet / gevogeltejus

Gestoofde rapen
Peterselieaardappelen

Yoghurt

Zalmsalade
Kaas – hesp

  
ZONDAG 3 APRIL

Rozijnen-/koekenbrood

Tomatenroomsoep
Varkensgebraad / vleesjus
Abrikozen met rozemarijn 

Aardappelblokjes
Taart

Filet de York
Kaas – hesp

  
MAANDAG 4 APRIL

Confituur

Knolseldersoep
Kalkoenrollade / peperkoekensaus

Warme appel
Gebakken aardappelen

Chocoladepudding

Ardeense pastei
Kaas – hesp

  
DINSDAG 5 APRIL

Smeerkaas

Minestrone
Gehaktbrood / kriekensaus
Gebakken witloof / puree

Fruit

Karnemelkstampers met ei
Kaas – hesp

WOENSDAG 6 APRIL
Luikse siroop

Erwtensoep
Varkenslapje / picklessaus

Salade / frietjes
Koek

Belegen kaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 7 APRIL
Choco

Groentesoep
Rundslever / portosaus

Boontjes / puree
Kokosmousse

Mosselen op azijn
Kaas – hesp

VRIJDAG 8 APRIL
Confituur

Wortelsoep met koriander
Gevuld zalmrolletje

Mousselinesaus
Gestoofde prei / pasta

IJsje

Sandwiches met chocolademelk
Kaas – hesp

ZATERDAG 9 APRIL
Chocolade

Courgettesoep
Kalkoenlapje / tijmsaus

Bloemkool in bechamelsaus
Aardappelen

Yoghurt

Droge worst
Kaas – hesp

ZONDAG 10 APRIL
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Kalfsgebraad op grootmoeders wijze

Warme peer / aardappelnootjes
Taart

Brie
Kaas – hesp

MAANDAG 11 APRIL
Confituur

Seldersoep
Kipfilet / gevogeltejus

Groene kool / aardappelen
Aardbeienpudding

Nootham
Kaas – hesp

DINSDAG 12 APRIL
Smeerkaas

Runderbouillon met 
juliennegroenten
Luikse balletjes

Geglaceerde wortelen / aardappelen
Fruit

Frankfurter met gebakken ajuin
Kaas – hesp

WOENSDAG 13 APRIL
Peperkoek

Witte koolsoep
Varkensgyros

Salade / frietjes
Koek

Platte kaas met fijne kruiden
Kaas – hesp

DONDERDAG 14 APRIL
Choco

Groentesoep
Cordon bleu / braadjus

Spinazie / puree
Citroentaartcrème

Koude visschotel
Kaas – hesp

VRIJDAG 15 APRIL
Confituur

Aspergesoep
Vispannetje van de chef

Fijne groenten
Peterselieaardappelen

IJsje

Kip curry
Kaas – hesp
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ZATERDAG 16 APRIL
Speculoos

Champignonsoep
Varkensmignonette / vleesjus

Romanescogroenten / aardappelen
Yoghurt

Filet d’Anvers
Kaas – hesp

ZONDAG 17 APRIL – PASEN
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep
Lamsstoofpotje / aardappelgratin

Taart

Mimolette
Kaas – hesp

   
PAASMAANDAG 18 APRIL

Ontbijtkoek

Broccolisoep
Kalkoenpavé / roze pepersaus

Gebakken bloemkool / kroketten
Flan karamel

Rosbief
Kaas – hesp

DINSDAG 19 APRIL
Smeerkaas

Brunoisesoep
Gebakken spek / vleesjus

Pompoenstamppot
Fruit

Spaghetti Bolognaise
Kaas – hesp

WOENSDAG 20 APRIL
Luikse siroop

Witte bonensoep
Kalfsburger / tijmsaus

Salade / frietjes
Koek

Tomme blanche
Kaas – hesp

DONDERDAG 21 APRIL
Speculoospasta

Groentesoep
Gebakken kasselrib / ajuinsaus

Boterbonen / aardappelen
Straciatellamousse

Kalkoenfilet
Kaas – hesp

VRIJDAG 22 APRIL
Confituur

Wortelsoep
Wijtingfilet in beignetdeeg

Tartaarsaus
Lentestamppot

IJsje

Pistolets
Kaas – hesp

ZATERDAG 23 APRIL
Koetjesreep

Witloofsoep
Kipfilet / vleesjus

Andijvie in room / aardappelen
Yoghurt

Zalmsalade
Kaas – hesp

ZONDAG 24 APRIL
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatenroomsoep
Rundstong in Madeirasaus

Wortelen en erwten 
Hertoginneaardappelen

Taart

Kruidenkaas
Kaas – hesp

   
MAANDAG 25 APRIL

Confituur

Spinaziesoep
Gemarineerd varkenslapje

Mosterdsaus
Spruitjes / aardappelen

Speculoospudding

Krabsalade
Kaas – hesp

DINSDAG 26 APRIL
Honing

Groentebouillon
Moussaka

Fruit

Kaaskroketten
Kaas – hesp

WOENSDAG 27 APRIL
Peperkoek

Maïsroomsoep
Biefstuk / pepersaus

Salade / frietjes
Koek

Abdijkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 28 APRIL
Choco

Groentesoep
Gebakken kipfilet / komijnsaus

Couscous
Messinaroom

Americain preparé
Kaas – hesp

VRIJDAG 29 APRIL
Confituur

Preisoep
Tongrolletjes / kreeftensaus

Broccolistamppot
IJsje

Gerookte kipfilet
Kaas – hesp

ZATERDAG 30 APRIL
Chocolade

Rapensoep
Kalkoenlapje / sjalottensaus

Erwten / aardappelen
Yoghurt

Sardienen
Kaas – hesp

Smakelijk!



BEWONERS- & MEDEWERKERSNIEUWS 
VERJAARDAGEN
BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Ma. 04/04 Agnes Melis (K 156) 84 jaar

Ma. 04/04 Gilbert Hayaert (K 227) 74 jaar

Di. 05/04 Denise Dehollander (K 110) 82 jaar

Di. 05/04 Gerard Ryon (K 151) 96 jaar

Vr. 08/04 Cecile Vandevoorde (K 224 B) 88 jaar

Vr. 08/04 Godelieve Beudaert (K 164)  82 jaar

Wo. 13/04 Christiane Decalf (K 160) 85 jaar

Do. 14/04 Stefaan Depoorter (K 268) 67 jaar

Ma. 18/04 Ghislaine Lambrecht (K 102) 91 jaar

Zo. 24/04 Denise Deraedt (K 9) 83 jaar

Do. 28/04 Maria Deroo (K 203) 95 jaar

Vr. 29/04 Madeleine Platteeuw (K 223 A) 94 jaar

Za. 30/04 Denise Bulckaert (K 234) 93 jaar

GASTEN DVC DE PLATAAN
Vr. 01/04 Raphael Caignie 82 jaar

Wo. 13/04 Marcel Goudeseune 85 jaar

Do. 14/04 Henri Carron 88 jaar

Zo. 24/04 Godelieve Ameloot 73 jaar

BEWONERS AW FIORETTI / DE VLIERING
Di. 05/04 Willy Depuydt (De Vliering - studio 1) 83 jaar

Do. 28/04 Nelly Battheu (AW Fioretti - flat 23) 83 jaar

WIJ VERWELKOMEN

WZC OLV GASTHUIS
Yves Dumont (K 269) uit Poperinge

Denise Vanoverschelde-Vanrobaeys (K 169) uit Ieper

Ghislaine Demaitre-Lambrecht (K 102) uit Poperinge

Rik Demey (K 30) uit Vlamertinge

Bernard Vandeputte (K 205) uit Menen

Godelieve Coutteure-Verlinde (K 146) uit Poperinge

Abel en Lena Doise-Decorte (ZF 6) uit Poperinge

Maria Deroo-Vandenberghe (K 230) uit Krombeke

Stefaan Depoorter (K 268) uit Poperinge

Wilfried en Godelieve Rubben-Beudaert (K 145 & K 164) uit Proven

Gelukkige
verjaardag!

TERUGBLIK OP 32

BEWONERS EMMAUS
Za. 02/04 Paul Verfaillie 70 jaar

Wo. 06/04 Antoine Vanstraeseele 84 jaar

Di. 12/04 Nicolle L’Homme 82 jaar

Vr. 15/04 Astrid Druant 86 jaar

Vr. 15/04 Kathelien Van Eecke 93 jaar

Vr. 15/04 Maria Warlop 99 jaar

Ma. 18/04 Freddy Houthoofd 69 jaar

Ma. 18/04 Wilfrieda Wyckaert 77 jaar

Zo. 24/04 Francine Riviere 93 jaar

Ma. 25/04 Georgette Beccaert 89 jaar

Do. 28/04 Pieter Van Eecke 90 jaar

Za. 30/04 Marie-Louise Dedeyne 94 jaar

WZC EMMAUS
Paul Geerardyn (K223) uit Mesen

Marina Pladys (K124) uit Ieper

Michel Delannoy (K234) uit Ieper
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MEDEDELING

Op 7 maart 2022 kwam 

Lindsy Lermytte in dienst als 

hotelmedewerker (OLV Gasthuis).

LEVENSBLOEI

Claire, dochtertje van Liza Wybouw 

(Zorgverdieping 2) en Ruben Haeve, 

geboren op 25 februari 2022

LEVENSSNOEI

• Op 13 maart 2022 overleed Dominique 

Caneele, vader van Olivier Caneele 

(Zorgverdieping 1)  en schoonvader van 

Liezelot Truwant (hotelmedewerker wzc 

OLV Gasthuis).

• Op 19 maart 2022 overleed Frida Knockaert, 

schoonmoeder van Silvy Vansteenkiste 

(hotelmedewerker wzc OLV Gasthuis).

• Op 23 maart 2022 overleed Paul Geerardyn, 

schoonvader van Carine Legrand 

(verpleegkundige Zorgverdieping 2).

LEVENSSNOEI

WZC OLV GASTHUIS
Marie Joseph Debaene, overleden op 24 februari 2022 op 91-jarige leeftijd.

Simonne Decroos, overleden op 25 februari 2022 op 94-jarige leeftijd.

Lucien Calmeyn, overleden op 28 februari 2022 op 96-jarige leeftijd.

Anna Goussey, overleden op 10 maart 2022 op 84-jarige leeftijd.

Martha Boerhave, overleden op 17 maart 2022 op 91-jarige leeftijd.

WZC EMMAUS
Maria Ryckeboer, overleden op 22 februari 2022 op 93-jarige leeftijd.

Erna Vandamme, overleden op 8 maart 2022 op 79-jarige leeftijd.

Camilla Vande Vyvere, overleden op 23 maart 2022 op 91-jarige leeftijd.

Paul Geerardyn, overleden op 23 maart 2022 op 86-jarige leeftijd.

VERJAARDAGEN
PERSONEEL
Za. 02/04 Justine Billiau

Zo. 03/04 Mieke Glorie

Ma. 04/04 Hilde Vanrobaeys

Do. 07/04 Mieke Delporte

Zo. 10/04 Carole Azang

Wo. 13/04 Joke Deseure en Kristel Ozeel

Vr. 15/04 Elisa Houwen

Za. 16/04 Marilyn Verfaillie

Ma. 18/04 Greet Vantomme

Za. 23/04 Julien Delplace

Zo. 24/04 Tessa Delanghe,  Marleen Degryse, 

  Annelies Glorie en Roxana Postalache

Wo. 27/04 Lena Elslander 

Do. 28/04 Sophie Cauwelier



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 MAART: pietje precies, prutser, ruziezoeker, smeerlap, speelvogel, stoefer, 

vies schepsel, vlijtig mens, angstig persoon, nerveus iemand

WINNAARS: Jozef Huyghe (K 163), Georges Vereyck (Emmaüs – K 134),

Andrea Houwen (DVC) en Andre Fossaert (DVC).

NIEUWE OPGAVE 
KRUISWOORDRAADSEL

IN HET KADER VAN DE WEEK VAN DE VALPREVENTIE

Als je alles correct hebt ingevuld, kun je met

de letters in de rode vakjes een woord vormen.

HORIZONTAAL
1. FRACTUUR

4. RUSTEN

5. NIET GEVAARLIJK

7. SCHOEISEL 

9. VERTIGO

13. STRUIKELEN

14. STAPPEN

VERTICAAL
2. LOOPHULPMIDDEL

3. PILLEN

6. ETEN

8. MONTUUR

10. VISIE

11. BALANS

12. DORPEL

Oplossing: .........................................................................................................................

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

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

HERSENGYMNASTIEK 35

1 2  
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4
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6 7
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9 10 11 12

13 14



 

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


