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VOORWOORD

Beste lezer,

1 mei is de Dag van de Arbeid. 

We staan even stil bij de oorsprong 

hiervan en laten ook een aantal 

bewoners aan het woord over hun 

vroegere beroep en hoe ze hierop 

terugkijken. Eén ding is alvast heel 

duidelijk: heel vaak werd in de 

voetsporen van de ouders getreden en 

er moest hard gewerkt worden vanaf 

jonge leeftijd om mee in het onderhoud 

van de kroostrijke gezinnen te voorzien.

We geven graag ook wat cijfers mee van 

onze eigen groep medewerkers.

Verder wil ik nog eens verwijzen naar 

het toneel dat tot stand is gekomen in 

samenwerking met de Kunstacademie 

Poperinge. Niet twijfelen. Onze 

medewerkers en bewoners geven het 

beste van zichzelf!

Veel leesplezier!

Mieke Vandeputte, directeur
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EVEN STILSTAAN BIJ

EUCHARISTIEVIERING
ONZE LIEVE VROUW GASTHUIS: Bewoners kunnen enkele dagen per week de 

eucharistieviering van 09.30 uur in de kapel bijwonen:

• Voor zorgverdieping 1: op maandag en vrijdag.

• Voor zorgverdieping 2: op woensdag en donderdag.

• Voor De Wingerd en Kortverblijf: op dinsdag. 

Gasten van De Plataan kunnen op vraag bij één van deze vieringen aansluiten. 

EMMAUS: Iedere donderdag om 10.00 uur in De Plokker.

MEI, EEN FEESTELIJKE MAAND
We hebben er allen wel eens nood aan om even onze dagelijkse beslommeringen te vergeten 

en op zoek te gaan naar stilte en bezinning. Zo’n oase van rust en verdieping wil een bedevaart 

zijn. Ieder van ons heeft wel op jongere of oudere leeftijd een bedevaart kunnen meemaken. 

Het “nagenieten” van zulke intense ervaringen zijn zeker bijna zo belangrijk als de bedevaart zelf.

Ooit schreef een Lourdesbedevaarder: ”Een bedevaartsoord zoals Lourdes is een haven waar we 

op adem kunnen komen. Het is een van de weinige plaatsen op aarde waar de vermoeide en 

ontgoochelde mens zijn miserie kan vergeten of er zin kan aan geven.”

Doch men hoeft niet de verre reis naar Lourdes 

te maken. Ook dichtbij zijn er vele plaatsen waar 

Maria vereerd wordt. Van overal in ons land 

komen mensen naar Maria. Ze zijn welkom bij 

haar, meer dan welkom. Vele kapelletjes langs 

Vlaamse wegen zijn aan haar toegewijd. In grote 

en kleine processies brengt Maria hele steden en 

dorpen op de been. Het is voor de bedevaarders 

een blij weerzien, een deugddoende ontmoeting, 

vaak ook een vernieuwing van hun geloof. 

Op vele plaatsen ligt er een intentieboek of 

gewoon losse kaartjes waar mensen iets kunnen 

op schrijven. De intenties die aan Onze-Lieve-

Vrouw worden toevertrouwd, zijn oprechte 

verzuchtingen, vragen, kreten van nood of 

dankbaarheid, alles wat op het hart of de lever ligt. 

En Maria luistert zoals een goede Moeder. Dat 

alles kan al rust en vrede geven in ons hart.

Maria,

laat ons in dank bidden,

bewaar en koester in uw moederhart

alles wat wij u toevertrouwen:

de vele kleine zorgen die beginnen wegen,

de bedrukte vragen die blijven hangen,

het zoeken naar genegenheid en begrip.

Blijf voor ons allen de moeder van Jezus. 

Wij danken u dat we zo

met u kunnen bidden.

Amen. 
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1 MEI - DAG / FEEST VAN DE ARBEID
INDUSTRIËLE REVOLUTIE
De allereerste vakbond in België, 

de Association Libre des Compositeurs 

et Imprimeurs Typographes de 

Bruxelles "ALCIT" (een vereniging 

van typografen in Brussel), ontstond in 

1842. Tot het einde van de 18de eeuw 

werden die verenigingen "kapellen" 

genoemd. Begin van de 19de eeuw geeft 

de industrialisatie een enorme impuls 

aan het kapitalisme. De arbeiders werken 

voor minimumlonen en leven in ellendige 

omstandigheden. Ze klopten werkdagen van 

14 uur in ongezonde werkplaatsen en 

tegen een hongerloon. Onder de arbeiders 

waren ook veel kinderen. De arbeiders 

en hun gezinnen hadden te kampen met 

huisvestingsproblemen. Bovendien was er 

geen enkele vorm van sociale bescherming. 

Wie ontslagen werd of getroffen werd door 

een arbeidsongeval of ziekte, viel van de ene 

op de andere dag zonder inkomen. Uitbetaling 

van loon gebeurde tot 1887 meestal volgens 

het trucksysteem waarbij de werkgevers een 

gedeelte in natura betaalden.

In de meeste landen wordt er op 1 mei niet 

gewerkt. Er wordt op deze dag niet gewerkt 

en paradoxaal genoeg vieren we op deze dag 

net het Feest van de Arbeid. De oorsprong van 

deze feestdag gaat terug tot 1884. Op 1 mei 

van dat jaar wordt er in Chicago betoogd door 

de vakbonden voor het bekomen van de acht-

urendag. In 1889 wordt 1 mei uitgeroepen 

tot officiële dag om te ijveren voor de acht-

urendag. Deze zal er echter pas in 1919 

komen, zo'n 35 jaar later dus!

VAN ALLES WAT
WAAROM SCHENKEN WE MEIKLOKJES OP 1 MEI?
Ze luiden de maand mei in: de meiklokjes. 

In het wild en in tuinen staan ze al een tijdje 

boven, in winkels worden er op 1 mei kleine 

bosjes van verkocht. Toch gaat er aan deze 

traditie een trieste gebeurtenis vooraf. 

Op 1 mei 1891 lopen arbeiders door de straten 

van Fourmies, een stadje in het Noorden 

van Frankrijk. Plots beginnen soldaten op 

de menigte te schieten en doden zo een 

tiental mensen waaronder een arbeidster die 

helemaal in het wit gekleed is en bloemen 

in haar armen draagt. Zij wordt het symbool 

voor 1 mei. Op die dag dragen de betogers 

sindsdien een bloem in hun knoopsgat. 

En de bloem bij uitstek die de maand mei 

symboliseert is ... jawel, het meiklokje! 

Dat meiklokjes geluksbrengers zouden zijn, 

gaat veel verder in de tijd. Er wordt verteld dat 

Charles IX een bosje meiklokjes cadeau kreeg 

als geluksbrenger op 1 mei 1561 en sindsdien 

besloot hij er ieder jaar te schenken aan de 

dames van zijn hof. Later is deze traditie 

overgegaan op het gewone volk en nu nog 

steeds worden er bosjes meiklokjes cadeau 

gegeven op 1 mei. 
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BEROEPEN

Naar aanleiding van het Feest van de Arbeid staan we stil bij ‘beroepen’. We stellen enkele vragen 

hieromtrent aan bewoners. Jeanne Cappoen (K 168) is als eerste aan de beurt.

Welk beroep voerde je uit voor je pensioen?

Ik had 40 jaar lang een kruidenierswinkel 

met een speciale koeltoog voor charcuterie, 

vis en ijs in de Pottestraat in Poperinge. Er 

was ook een nieuwkuisdepot en ik verkocht 

stoffen. De winkel was van dinsdag tot en 

met zondag open van 07.30 tot 20.00 uur.

Heb je een specifieke opleiding gevolgd of 

hoe heb je het beroep geleerd? 

Ik woonde voor de winkel en toen die 

te koop kwam, heb ik die gekocht en 

verbouwd. Ik ging tot mijn achttiende naar 

school en had dus een goede basis. Ik 

leerde de ‘stiel’ van zelfstandig winkelier ‘al 

doende’.

Was dit beroep populair in die tijd? 

Kruidenierswinkeltjes of buurtwinkels 

waren vroeger erg in trek. Ik had een goed 

draaiende winkel. Vooral de nieuwkuis 

zorgde voor veel klanten.

Heb je er ooit van gedroomd om een ander 

beroep uit te oefenen? 

Ik was naaister van opleiding maar kreeg de 

kans om de winkel te kopen. Ik startte meteen 

en deed dat 40 jaar met hart en ziel.

Wat vond jij de voor- en nadelen aan je 

beroep?

Het voordeel van de winkel was dat ik heel veel 

sociaal contact had, ik was graag tussen de 

mensen. Ook al was het soms heel druk en ik 

stond er alleen voor. Soms hielpen de kinderen 

wat mee na schooltijd.

Is er een groot verschil tussen de 

werkomstandigheden van nu en vroeger? 

Het grote verschil met vroeger is dat de mensen 

nu naar de supermarkt gaan. Vroeger was de 

ganse straat klant bij mij. Iedereen kende elkaar.

Heb je goede raad voor de werkmensen van nu?

Wees vriendelijk voor iedereen en je krijgt veel 

goeds terug. Wees blij dat je kunt werken.

Getuigenis van vakbondsafgevaardigde Gilbert (bewoner wzc OLV Gasthuis) 

Gilbert werkte gedurende 18 jaar als timmerman bij de firma Coudron en was er ook lid van 

de vakbond. Wegens crisis in de bouwsector op dat moment was hij een viertal maanden 

werkloos maar kon snel nadien al terug beginnen bij de firma Valcke in Vlamertinge. Daar 

kreeg hij ook de keuze om aan te sluiten bij de vakbond en ditmaal als afgevaardigde. Dit 

was een bewuste keuze van Gilbert, hij heeft de ingesteldheid om steeds anderen te willen/

kunnen helpen (inlichtingen geven, papieren in orde brengen,...). Ook op sociaal vlak. Hij 

maakt graag een praatje met de mensen en is er geliefd. Hij was geen lid van de vakbond 

om zichzelf te beschermen maar vooral om anderen hulp te bieden!
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Herman Lebbe (ZF 2) 

Welk beroep voerde je uit voor je pensioen?

Ik was 20 jaar zelfstandig kleermaker thuis in 

de Pottestraat in Poperinge.

Heb je een specifieke opleiding gevolgd of 

hoe heb je het beroep geleerd? 

Ik zat op internaat in Brugge waar ik 4 jaar een 

opleiding tot kleermaker volgde.

Was dit beroep populair in die tijd? 

Vóór de confectie waren er nog verschillende 

kleermakers. Nadien kon je niet meer leven 

van dit beroep alleen door de opkomst van de 

grote bedrijven.

Heb je er ooit van gedroomd om een ander 

beroep uit te oefenen? 

Ik was tevreden met mijn beroep, maar ik 

moest heel veel uren kloppen om een mooi 

loon te hebben (door de concurrentie).

Wat vond jij de voor- en nadelen aan je 

beroep?

Het was een ‘proper’ beroep en fysiek minder 

lastig. Het nadeel was dat je in de seizoenen 

veel uren moest kloppen doordat er meer 

aanvragen kwamen voor bepaalde feesten.

Is er een groot verschil tussen de 

werkomstandigheden van nu en vroeger? 

Het grote verschil met vroeger en nu zijn 

de vele machines. Vroeger was het allemaal 

handwerk met naald, draad, schaar en 

strijkijzer.

Heb je goede raad voor de werkmensen van 

nu?

Het bijzonderste is dat je genot blijft hebben 

in je werk. Zo zal je het langer volhouden.

Lucienne Delbaere (K 120) 

Welk beroep voerde je uit voor je 

pensioen?

Vanaf mijn 14 jaar ging ik werken in 

Tourcoing (Frankrijk) in de textielindustrie 

(bobijnen opsteken). Ik heb daar gewerkt tot 

mijn 30 jaar, daarna werd ik huisvrouw en 

zorgde voor mijn 2 kinderen.

Heb je een specifieke opleiding gevolgd of 

hoe heb je het beroep geleerd? 

Ik ging tot mijn veertiende naar school, 

daarna moest ik gaan werken want we 

waren thuis met 10 kinderen. Mijn vader 

werkte ook in Frankrijk en mijn broers, 

zussen en ik moesten mee gaan werken. 

Het waren heel lange dagen. Om 05.00 

uur vertrokken we op het stationsplein en 

we waren terug om 19.00 uur. En dit van 

maandag tot vrijdag, soms op zaterdag.

Was dit beroep populair in die tijd? 

In de jaren 50-60 gingen veel mensen met 

de bussen van Dumortier werken in Noord-

Frankrijk. Hier was er in die tijd veel minder 

werk. 

Heb je er ooit van gedroomd om een ander 

beroep uit te oefenen? 

Nee, ik wilde zelf voor mijn kinderen zorgen 

en was content als huisvrouw.

Wat vond jij de voor- en nadelen aan je 

beroep?

Ik deed mijn werk in de fabriek graag en 

leerde er veel mensen kennen. Het nadeel 

waren de heel lange werkdagen.

Is er een groot verschil tussen de 

werkomstandigheden van nu en vroeger? 

Nu doen ze hun kinderen weg om te gaan 

werken. Vroeger was dat geen mode, je 

bleef thuis om voor je kinderen te zorgen.
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Gerard Ryon (K 151)

Welk beroep voerde je uit voor je pensioen?

Op vraag van mijn moeder werd ik 

meubelmaker. Ik maakte kasten, tafels,...

Heb je een specifieke opleiding gevolgd of 

hoe heb je het beroep geleerd? 

Ik heb het beroep geleerd van mijn vader en 

mijn 2 broers. Zij waren al timmerman van 

beroep bij Viane in Krombeke.

Was dit beroep populair in die tijd? 

Ja, mijn vader en 3 broers waren ook 

timmerman. Het zat in de familie. 

Heb je er ooit van gedroomd om een ander 

beroep uit te oefenen?

Ik had graag iets gedaan in de zorg. Mensen 

kunnen helpen en verzorgen.

Wat vond jij de voor- en nadelen aan je 

beroep?

Ik was graag gezien bij de klanten en zo heb 

ik ook mijn vrouw leren kennen.

Je had wel een grote verantwoordelijkheid.

Is er een groot verschil tussen de 

werkomstandigheden van nu en vroeger? 

Men was vroeger blij om te kunnen werken 

want er moest brood op de plank komen.

Heb je goede raad voor de werkmensen van 

nu?

Wees blij dat je gezond en wel bent. 

Blijf graag je werk doen. 

Jeannine Wybo (gaste DVC) 

Welk beroep voerde je uit voor je pensioen?

Ik werkte bij pluimveebedrijf Wybo en ging 

vooral duiven aankopen op de markt van 

Torhout. Die duiven werden dan gepluimd en 

verkocht in Frankrijk.

Heb je een specifieke opleiding gevolgd of 

hoe heb je het beroep geleerd? 

Ik ging tot mijn veertiende naar school. Van 

jongs af aan werd het beroep aangeleerd 

door de familie.

Was dit beroep populair in die tijd?

Ja, mijn 5 zussen hielpen ook mee in het 

bedrijf.

Heb je er ooit van gedroomd om een ander 

beroep uit te oefenen? 

Ik had geen tijd om te dromen over een ander 

beroep. Het enige wat telde was werken. Wel 

was ik graag wat langer naar school geweest. 

Wat vond jij de voor- en nadelen aan je 

beroep?

Ik vond de marktbezoeken en het rijden met 

de vrachtwagen plezant. De eerste keer dat ik 

een kip moest pluimen, moest ik bijna wenen. 

Maar het werd snel een gewoonte.

Is er een groot verschil tussen de 

werkomstandigheden van nu en vroeger? 

Vroeger moest er gewerkt worden, we wisten 

van niets anders. Er werd vaak verwacht dat je 

hetzelfde beroep uitoefende als de rest van de 

familie.

Heb je goede raad voor de werkmensen van 

nu?

Content zijn met wat je doet en wat je hebt. 

Ga steeds met een lach gaan werken, zo gaat 

de tijd sneller voorbij.
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Françoise Derycke (K 241) 

Welk beroep voerde je uit voor je pensioen?

Ik werkte aanvankelijk als verpleegkundige bij het Wit-Gele kruis (thuisverpleging). Na een tijdje 

ging de hoofdverpleegkundige met pensioen en werd ik gevraagd om deze job over te nemen. 

Uiteindelijk ben ik doorgegroeid tot district-verantwoordelijke. Dit hield onder meer in dat ik 

wekelijks naar Brugge reed om de stand van zaken te overlopen met de algemeen directeur. 

Heb je een specifieke opleiding gevolgd of hoe heb je het beroep geleerd? 

Ik had enkel mijn diploma lager onderwijs. Dus heb ik eerst een jaar bijlessen gevolgd en via de 

middenjury in Brussel mijn diploma middelbaar onderwijs behaald. Vervolgens heb ik nog 3 jaar 

gestudeerd, aangevuld met één extra jaar. 

Was dit beroep populair in die tijd? 

Dit was een vrij populair beroep. Het sprak en spreekt nog steeds aan omdat je kunt werken 

voor mensen. In mijn familie had ik enkel een verre nicht die dit beroep uitoefende. 

Heb je er ooit van gedroomd om een ander beroep uit te oefenen? 

Heel vroeger had ik graag ontwikkelingswerk gedaan. Ik had nl. een ver familielid in Congo, 

dat ik ben gaan bezoeken. Aan het eind van mijn loopbaan heb ik deze droom toch kunnen 

vervullen: ik ben meermaals naar India geweest en heb daar onder meer een ziekenhuis helpen 

oprichten. Ik heb tot op vandaag nog steeds contact met bepaalde mensen uit India die hierbij 

betrokken waren. 

Wat vond jij de voor- en nadelen aan je beroep?

Mensen kunnen helpen is altijd mijn drijfveer geweest. De overige zaken die verbonden waren 

met de job, vb. feestjes met collega’s en dergelijke, waren minder belangrijk. Het was de kern 

van het beroep als verpleegkundige dat mij het meeste aansprak. Er waren dus vooral voordelen 

aan de job omdat ik dit zo graag deed. Wanneer ik doorgroeide tot district-verantwoordelijke 

kwam ik jammer genoeg minder in contact met de patiënten, ook was het best ver rijden tot 

in Brugge, en dit wekelijks. Toch heb ik ook deze job zeer graag gedaan, na een periode van 

gewenning was ook deze job echt iets voor mij. 

Is er een groot verschil tussen de werkomstandigheden van nu en vroeger? 

Vroeger werden werkuren niet geteld: je deed verder tot je klaar was. Een dag was een dag. 

Ook bepaalde voordelen zoals ouderschapsverlof bestonden vroeger niet. Men stelde zich daar 

vroeger ook geen vragen bij. 

Heb je goede raad voor de werkmensen van nu?

In de omgang met een patiënt moet je altijd de persoon bekijken binnen zijn thuissituatie 

en gezinscontext: een patiënt is altijd deel van een groter geheel. Daarom ben ik ook juist 

thuisverpleegster geworden omdat ik deze context ook wilde zien. 
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VAN ALLES WAT
START FAMILIEGROEP DEMENTIE
Alzheimer Liga Vlaanderen is met een nieuwe Familiegroep dementie 

gestart voor de regio Poperinge. Met deze groepen wil de organisatie 

mantelzorgers en familieleden van mensen met dementie met elkaar 

in contact brengen.

Wat is een Familiegroep?

Wat doe je nu tijdens zo’n bijeenkomst met lotgenoten? 

Het is telkens de bedoeling om het gesprek op gang 

te brengen en onderling ervaringen uit te wisselen. 

Soms tonen de organisatoren een film of nodigen ze 

een spreker uit, maar meestal wordt er gepraat rond 

een gespreksthema. Een onderwerp kan zijn hoe je 

bijvoorbeeld als mantelzorger goed voor jezelf kan 

zorgen of hoe je omgaat met een bepaald gedrag. Ook 

samen activiteiten doen staat op het programma.

De Familiegroep Poperinge komt afwisselend 

samen in WZC Emmaüs en LDC De Bres. 

De eerste bijeenkomst is voorzien op donderdag  

22 september 2022 in WZC Emmaüs. 

Meer info? 

Contacteer de referentiepersoon dementie van  

OLV Gasthuis: 057 34 69 10, de Dienst Seniorenzorg: 

057 34 65 00 of seniorenzorg@poperinge.be.

Alzheimer Liga Vlaanderen is het 

aanspreekpunt voor mensen met 

dementie, hun mantelzorgers en 

iedereen die geraakt wordt door 

dementie. Je kan bij ons terecht voor 

info, een goed gesprek, activiteiten, 

advies, vormingen en samenkomst 

met familiegroepen. Alzheimer Liga 

Vlaanderen heeft oog voor wat wél 

kan, voor zorg op maat en voor een 

kwaliteitsvol leven.

Nood aan een gesprek?  

Wil je je hart luchten of advies van 

een ervaringsdeskundige? De gratis 

luister- en infolijn van Alzheimer 

Liga Vlaanderen is elke dag 

bereikbaar. Bel 0800 15 225.



VAN ALLES WAT10

De medewerkers van vzw OLV Gasthuis

De tabel toont het aantal 
medewerkers in dienst op 
31 december van ieder jaar.

Het is eigen aan de 
zorgsector dat er meer 
vrouwen aan het werk zijn 
dan mannen. Ook bij ons is 
dit het geval.

Het is belangrijk voor de  organisatie 
dat de medewerkers goed verspreid 
zijn over de verschillende 
leeftijdsgroepen. Zo combineren we 
kennis en ervaring met continuïteit.
We werven medewerkers van alle 
leeftijden aan.
Met een uitgewerkt onthaalbeleid en 
een systeem van peters en meters 
proberen we nieuwe medewerkers 
een goede inwerk te bieden.
We hebben ook aandacht voor de 
iets oudere medewerkers en bekijken 
met hen hoe we hun job in de zorg 
haalbaar kunnen houden. 

Hoeveel medewerkers werken 
er in vzw OLV Gasthuis?

jong en oud?

Naast de 216 medewerkers 
van Belgische origine hadden 
we op 31/12/21 
15 medewerkers in dienst met 
13 andere geboortelanden.

DIVERSITEIT? Ja!

Leeftijd



Door de uitbreiding met wzc Emmaüs 
zijn sedert 2018 stelselmatig meer 
medewerkers in dienst gekomen. 
Dit verklaart grotendeels waarom een 
grote groep medewerkers tussen 
0 en 4 jaar in dienst is op 31/12/21. 

Anciënniteit

Jaren in dienst

Niet alle medewerkers werken voltijds. 
In 2021 hadden we gemiddeld 164 voltijds equivalenten in huis. 
Onderstaande tabel geeft weer hoeveel voltijds equivalenten er aanwezig waren per functie. 

VERSCHILLENDE FUNCTIES

Wij zijn nog steeds op zoek naar extra medewerkers!
Vacatures voor onze woonzorgcentra: verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeut,
hotelmedewerker, begeleider wonen en leven, kinesitherapeut.
Vacatures voor onze thuisverpleging: verpleegkundigen en zorgkundige.

Zie ook www.gasthuis.be/jobs-stages

VACATURES
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VAN ALLES WAT
TONEELVOORSTELLING ‘WIJ BLIJVEN LEVEN’
Els werkt als begeleider wonen en leven in wzc Emmaüs. Vanuit haar eigen talenten gaat ze 

creatief aan de slag in huis. Via het project “De Woensdagkunstenaars” neemt ze de bewoners 

wekelijks mee in een kunstige uitdaging. Eind juni 2021 rees bij Els het idee om samen met 

de bewoners en collega’s een toneelvoorstelling uit te werken. Ze nam contact op met de 

Kunstacademie. Het resultaat van deze samenwerking is de toneelvoorstelling 'Wij blijven leven' 

die in mei opgevoerd wordt in wzc Emmaüs.

 

Els slaagde erin collega’s en bewoners te 

enthousiasmeren om deel te nemen aan het 

toneel. De groep startte met improvisatie-

oefeningen en kwam uiteindelijk bij een tekst 

terecht waarop het stuk gebaseerd is. Op 

regelmatige tijdstippen worden repetities 

georganiseerd. “De repetities zijn telkens 

geestige momenten die energie geven.” 

- Silke, begeleider wonen en leven. “Het 

maakproces schept een bijzondere band 

tussen de collega’s.” - Tine, kinesist.

De voorstelling gaat over ouderen die te 

horen krijgen dat ze niet meer lang zullen 

leven. Ze raken aanvankelijk in paniek omdat 

ze nog in de illusie leven dat ze zullen blijven 

leven. Het thema is uit de dagdagelijkse 

realiteit van het woonzorgcentrum gegrepen.

Els kijkt er nog steeds van op hoe de 

bewoners omgaan met de dood: 

“Het is voor velen een heel 

gewoon onderdeel van het leven 

geworden.” In het stuk zien we die 

evolutie in het kijken naar de dood. 

Het cliché dat theater niets is 

voor hun doelgroep willen de 

medewerkers onderuit halen. 

Bewoners komen niet alleen 

kijken maar sommigen van hen 

doen ook actief mee in het 

stuk. Volgens Cindy (kinesist) is het 

net die spontane interactie tussen 

de medewerkers en de bewoners op scène 

die bijzonder is aan de voorstelling. Naast 

bewoners nemen ook de Woordklas van De 

Lovie en enkele leerlingen accordeon van de 

Kunstacademie deel aan het project.

 

'Wij blijven leven' gaat door in WZC Emmaüs 

op dinsdag 17 mei om 15.00 uur, woensdag 

18 mei om 15.00 uur  en donderdag 19 mei 

om 20.00 uur. De voorstelling is geschikt voor 

bewoners, familieleden en een breed publiek.

Kaarten (€ 4) kunnen gereserveerd worden 

via reservatie@gasthuis.be of via de receptie 

van wzc OLV Gasthuis en wzc Emmaüs.

Bewoners van onze woonzorgcentra en 

onze assistentiewoningen, alsook gasten 

van ons Centrum voor Dagverzorging De 

Plataan kunnen gratis naar het toneel komen. 

Reservatie is wel verplicht!
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VAN ALLES WAT
WERKEN IN DE KEUKEN
De afgelopen weken was er een deel van de keuken niet bruikbaar door werken. De diepvriescel 

werd uitgebreid en de koelcellen werden vervangen. De werken zijn ondertussen afgerond, de 

nieuwe cellen zijn in gebruik genomen en de mobiele cellen bij de ingangen zijn weg.

BRANDVEILIGHEID: A-ATTEST
Tot voor kort hadden we in het wzc OLV Gasthuis een B-attest met betrekking tot de 

brandveiligheid. Dit betekende dat we een aantal zaken nog moesten aanpassen aan de nieuwe 

wetgeving en we kregen hiervoor 8 jaar de tijd.

In de voorbije jaren werden volgende aanpassingen uitgevoerd:

• Bijkomende compartimenteringsdeuren op niveau 0, 1 en 2 aan de kant van de Bruggestraat 

(er mogen immers max. 20 bewoners verblijven per compartiment).

• De cafetaria moest een afzonderlijk compartiment worden: de schuifdeuren werden 

vervangen door bij brand zelfsluitende brandwerende deuren.

• Living De Maretak: gezien er kamers op de open living uitgeven, werd een rolluik en een extra 

brandwerende deur geplaatst om een afzonderlijk compartiment te maken van de keuken.

• Aanpassing aan de buitendeuren van de vluchtwegen: aangepaste kruk zodat deze niet meer 

met een sleutel moeten geopend worden.

Na controle door de brandweer hebben we nu ons A-attest gekregen. Ook voor de 

assistentiewoningen Fioretti werd recent dit A-attest bekomen. Voor WZC Emmaüs was dit reeds 

in orde. Dit betekent dat we nu voor al onze sites een A-attest bezitten naar brandveiligheid toe. 

Dit attest is 8 jaar geldig.

Afscherming tijdens de werken. Eindresultaat.
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VAN ALLES WAT
MEI
Herinneren jullie zich volgende liedjes 

van Jantje Smit in 1997 nog? ‘Mama, je 

bent de liefste van de hele wereld’ of ‘Oh 

lieve oma, ik hou van jou’. Jantje bleef 

niet klein en zo ging het door de jaren 

ook met onze kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen. 

We willen alle dames dit jaar opnieuw in 

de bloemetjes zetten tijdens het uitgebreid 

moederdagontbijt dat plaats vindt op 

maandag 9 mei in het Gasthuis. In 

Emmaüs doen we dit in de vorm van een 

dessertbordje op vrijdag 6 mei. Voor de 

mannen hebben we in de junimaand iets 

leuks in petto. Wordt vervolgd!

Het wandelseizoen is opnieuw gestart en 

we hopen op veel zon zodat we wat energie 

kunnen opdoen, of het nu is tijdens een 

wandeling doorheen de hoppestad, een 

ritje op de rolstoelfiets of gewoon in de 

binnentuin. Hopen jullie mee op goed weer? 

In samenwerking met het Huis van de Mens 

en Seniorenzorg werden visjes gehaakt. Een 

Vinnie de visknuffel is een persoonlijke en 

veilige knuffel voor mensen met dementie. 

Dinsdag 3 mei komt men deze visjes 

overhandigen. Alvast een dikke merci!

Ook de leerlingen van het OLVI willen 

we graag bedanken! Ze maakten mooie 

voeldekens voor onze bewoners met 

dementie. Donderdag 5 mei komen de 

leerlingen langs om te zien hoe onze 

bewoners er mee omgaan.

We zijn heel blij dat we weer meer met de 

scholen mogen samenwerken.

Donderdag 12 mei komen de studenten 

medisch pedicure opnieuw langs in het 

Gasthuis. Bewoners zijn hier telkens heel 

tevreden over! In Emmaüs helpen studenten 

mee tijdens het ploggen en maken we onze 

mooie stad weer wat netter.

Vrijdag 13 mei zijn het de leerlingen van De AST 

die langskomen voor volksspelen. 

Als laatste deze maand komt het 4de leerjaar op 

donderdag 19 mei. Jong en meer ervaren gaan 

samen aan tafel voor een spelnamiddag. Het 

belooft een fijne dag te worden!

Op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 

19 mei is er een primeur van jewelste. Voor 

het allereerst organiseren we in samenwerking 

met de kunstacademie een toneelstuk dat 

opgevoerd zal worden door medewerkers en 

bewoners van Emmaüs en gasten van De Lovie. 

Reserveer tijdig je plekje en kom ons op een van 

deze dagen eens gade slaan!

De meimaand is naast ‘Mariamaand’ traditioneel 

ook een maand met enkele ‘feestdagen’ (Feest 

van de Arbeid, Moederdag, OLH-Hemelvaart). 

Naast de feestdagen hopen we op mooi 

weer om een bezoekje te brengen aan de 

Grot in West-Vleteren. Op 24 en 25 mei is er, 

traditioneel, het verjaardagsfeest voor alle 

bewoners die geboren werden in de maand 

mei. We wensen iedereen alvast een dikke 

proficiat!

Deze maand maken we ook nog tijd voor 

enkele andere activiteiten zoals het optreden 

van ‘De Zingende Zusjes’, zangeres Ines, 

tuinieren, zangnamiddag, silverfit, feestelijke 

dansnamiddag, zwemmen, gebedsdienst,…

Het belooft een leuke maand te worden!



ACTIVITEITEN MEI
ALGEMENE INFO VOOR ALLE AFDELINGEN
• De cafetaria is open van maandag tot vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur.  

Tijdens het weekend en op feestdagen is de cafetaria open van 14.30 tot 17.30 uur.

• De cafetaria is gesloten op dinsdag 17 mei en woensdag 25 mei.

• Eucharistieviering wzc OLV Gasthuis: Bewoners kunnen enkele dagen per week de 

eucharistieviering van 09.30 u in de kapel bijwonen:

Voor zorgverdieping 1: op maandag en vrijdag.

Voor zorgverdieping 2: op woensdag en donderdag.

Voor De Wingerd en Kortverblijf: op dinsdag. 

Gasten van De Plataan kunnen op vraag ook bij één van deze vieringen aansluiten. 

Eucharistieviering wzc Emmaüs: iedere donderdag om 10.00 uur in De Plokker.

• 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 15

AW FIORETTI & DE VLIERING
ALGEMEEN
• Er is GEEN KAARTING op woensdag 25 mei.

• Bibliotheek: Op dinsdag 3, 17 en 31 mei komt een medewerker langs met nieuw ‘leesvoer’.

• Dinsdag 17 mei om 15.00 uur: OPTREDEN ‘De Zingende Zusjes’ in de polyvalente zaal.

• Maandag 30 mei om 15.00 uur: GEBEDSDIENST voor overleden bewoners van april en mei in 

de kapel.

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

AW DE VLIERING
Donderdag 7 april – VERJAARDAGSFEEST Willy Depuydt.

Iedereen is steeds van harte welkom op de activiteiten!
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DE WINGERD
MAANDAG 2 MEI 

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Wingerd)

DINSDAG 3 MEI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 CULINAIR – Bananenmilkshake 

 maken (Living De Wingerd)

WOENSDAG 4 MEI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 COGNITIEVE – Voorleesnamiddag

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 5 MEI 

14:30 CREA – BLoemendecoratie voor

 Moederdag (Living De Wingerd)

VRIJDAG 6 MEI 

08:00 CULINAIR – Eitjes klaarmaken

 (Living De Wingerd)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 TUINIEREN – Planten verzorgen +

 KRANT LEZEN (Living De Wingerd)

MAANDAG 9 MEI 

08:00 CULINAIR – Ontbijt voor alle vrouwen

 n.a.v. Moederdag (Polyvalente zaal)

14:30 SPELNAMIDDAG – Bingo 

 (Living De Wingerd)

WOENSDAG 11 MEI 

11:00 MANNENGROEP (De Mansarde)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 COGNITIEVE – Spreekwoorden

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 12 MEI

14:30 BELEEF TV (Living De Wingerd)

VRIJDAG 13 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BEWEGING (Living De Wingerd)

MAANDAG 16 MEI 

14:30 TUINIEREN – Surfinia’s planten in bloem-

 bakken voor binnentuin (Living De Wingerd)

DINSDAG 17 MEI              CAFETARIA GESLOTEN 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

15:00 OPTREDEN van ‘De Zingende Zusjes’ 

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 18 MEI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 REMINISCENTIE – ‘De schat van je

 leven’ (Living De Wingerd)

DONDERDAG 19 MEI 

14:30 CULINAIR – Fruitsalade maken

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 20 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 SPELNAMIDDAG – Lotto (Living De Wingerd)

MAANDAG 23 MEI 

14:30 DANSNAMIDDAG (Living De Wingerd)

DINSDAG 24 MEI 

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van mei (Polyvalente zaal)

14:30 COGNITIEVE – Puzzelen (Living De Wingerd)

WOENSDAG 25 MEI       CAFETARIA GESLOTEN 

14:30 CULINAIR – Pannenkoekenbak

 (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 27 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VERWEN – Handverzorging

  (Living De Wingerd)

MAANDAG 30 MEI 

14:30 BELEEF TV (Living De Wingerd)

15:00 GEBEDSDIENST voor de overleden

 bewoners van april en mei (Kapel)

DINSDAG 31 MEI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 CULINAIR – Aardbeienbavarois maken

 (Living De Wingerd)
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ZORGVERDIEPING 1
MAANDAG 2 MEI 

14:30 INDIVIDUELE (Living De Maretak)

DINSDAG 3 MEI 

08:00 CULINAIR – Eitjes klaarmaken

 (Living De Maretak)

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 SPELNAMIDDAG – Tafelspelen

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 4 MEI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BELEEF TV + VERWENNAMIDDAG

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 5 MEI 

14:30 BEWEGING (Living De Maretak)

VRIJDAG 6 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Maretak)

MAANDAG 9 MEI 

08:00 CULINAIR – Ontbijt voor alle vrouwen

 n.a.v. Moederdag (Polyvalente zaal)

14:30 BEWEGING – Gym (Living De Maretak)

WOENSDAG 11 MEI 

11:00 MANNENGROEP (De Mansarde)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BEWEGING – Silverfit

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 12 MEI

14:30 COGNITIEVE – Puzzelnamiddag

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 13 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 CULINAIR – Wafels bakken met

 leerlingen van De Ast

 (Living De Maretak)

MAANDAG 16 MEI 

14:30 CULINAIR – Fruitsalade maken voor bij

 het avondmaal (Living De Maretak)

DINSDAG 17 MEI         CAFETARIA GESLOTEN 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

15:00 OPTREDEN van ‘De Zingende Zusjes’

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 18 MEI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 TONEEL in Emmaus 

DONDERDAG 19 MEI 

14:30 BELEEF TV (Living De Maretak)

VRIJDAG 20 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 COGNITIEVE – Quiz (Living De Maretak)

MAANDAG 23 MEI 

14:30 COGNITIEVE – Hersengym

 (Living De Maretak)

DINSDAG 24 MEI 

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van mei (Polyvalente zaal)

14:30 BEWEGING – Rollatordansen

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 25 MEI   CAFETARIA GESLOTEN 

14:30 CULINAIR – Pannenkoekenbak

 (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 27 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

MAANDAG 30 MEI 

14:30 INDIVIDUELE (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST voor de overleden

 bewoners april en mei (Kapel)

DINSDAG 31 MEI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 CULINAIR – Aspergesoep maken voor

 bij het avondmaal (Living De Maretak)
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ZORGVERDIEPING 2
MAANDAG 2 MEI 

14:30 CREA (Living De Nok)

DINSDAG 3 MEI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 BELEEF TV (Living De Nok)

WOENSDAG 4 MEI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWEN – Relaxatiebad (Living De Nok)

DONDERDAG 5 MEI 

08:00 CULINAIR – Eitjes klaarmaken

 (Living De Nok)

14:30 CULINAIR – Bakken + PUZZELEN

 (Living De Nok)

VRIJDAG 6 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

MAANDAG 9 MEI 

08:00 CULINAIR – Ontbijt voor alle vrouwen

 n.a.v. Moederdag (Polyvalente zaal)

14:00 WANDELING voor de bewoners van 

 De Voute 

14:30 INDIVIDUELE  (Living De Nok)

DINSDAG 10 MEI 

14:30 ACTIVITEIT (Living De Nok)

WOENSDAG 11 MEI 

11:00 MANNENGROEP (De Mansarde)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 COGNITIEVE – Hersengymnastiek

 (Living De Nok)

DONDERDAG 12 MEI

14:30 SPELNAMIDDAG – Bingo (Living De Nok)

VRIJDAG 13 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 SPELNAMIDDAG – Volksspelen met

 leerlingen van de Ast (Living De Nok)

Bij mooi weer gaan we WANDELEN. 

MAANDAG 16 MEI 

14:30 BEWEGING – Silverfit (Living De Nok)

DINSDAG 17 MEI         CAFETARIA GESLOTEN 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

15:00 OPTREDEN van ‘De Zingende Zusjes’

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 18 MEI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 TONEEL in Emmaus 

DONDERDAG 19 MEI 

14:30 INDIVIDUELE (Living De Nok)

VRIJDAG 20 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Nok)

MAANDAG 23 MEI 

14:00 WANDELING voor de bewoners van

 De Loft 

14:30 SPELNAMIDDAG – Tafelspelen

 (Living De Nok)

DINSDAG 24 MEI 

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van mei (Polyvalente zaal)

14:30 CULINAIR – Smoothies (Living De Nok)

WOENSDAG 25 MEI   CAFETARIA GESLOTEN 

14:30 CULINAIR – Pannenkoekenbak

 (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 27 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 TUINIEREN – Planten bijenzaadjes

 (Living De Nok)

MAANDAG 30 MEI 

14:30 INDIVIDUELE (Living De Nok)

15:00 GEBEDSDIENST voor de overleden

 bewoners van april en mei (Kapel)

DINSDAG 31 MEI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Nok)
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DE PLATAAN
MAANDAG 2 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GYMNASTIEK

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MUZIEK

namiddag

 - BINGO

 - CREA – puzzelen/kleuren

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - KAARTING

 - CREA – puzzelen/kleuren

DINSDAG 3 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BINGO & UNO

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GANZENSPEL MET VRAGEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - BELEEF TV

 - KAARTING

 - FOTO’S BEKIJKEN 

 - WOENSDAG 4 MEI 
ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GEZELSCHAPSSPELEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA - kleuren

namiddag

 - KAARTING

 - CAFETARIABEZOEK

DONDERDAG 5 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - WOORDSLANG en 

WOORDZOEKERS

 - CREA – puzzelen/kleuren

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - FILM

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTING

 - ZEVENSLAG

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN

 - KAARTING

VRIJDAG 6 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - SPREUKEN

 - UITSTAP

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - UITSTAP

 - MUZIEK

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - UITSTAP

namiddag

 - UITSTAP

 - KAARTSPELLETJES

 - KAARTING

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZATERDAG 7 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA – puzzelen/kleuren

namiddag

 - KAARTING

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BAKKEN

 - BINGO

MAANDAG 9 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - DIALECTEN

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - CREA – puzzelen/kleuren

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - GEZELSCHAPSSPELEN

namiddag

 - UNO

 - KAARTING

DINSDAG 10 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GEZELSCHAPSSPELEN

namiddag

 - WANDELING

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GEZELSCHAPSSPELEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - WANDELING
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WOENSDAG 11 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GALGJE

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - FOTO’S BEKIJKEN

 - BELEEF TV

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - BAKKEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KAARTING

 - GANZENSPEL MET VRAGEN

DONDERDAG 12 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MUZIEK

 - UNO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN

 - KAARTING

VRIJDAG 13 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MARKTBEZOEK

 - DIALECTENSPEL

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - GEZELSCHAPSSPELEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - MARKTBEZOEK

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - KAARTING

ZATERDAG 14 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA – puzzelen/kleuren

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - VOORDRACHT: ‘De bij’

 - KAARTING

MAANDAG 16 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BINGO

namiddag

 - WANDELING

 - GEZELSCHAPSSELEN

 - CREA – puzzelen/

kleuren 

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - UNO

namiddag

 - WANDELING

 - KAARTING

 - GEZELSCHAPSSPELEN

DINSDAG 17 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - 1-6-SPEL

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - ALFABETSPEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - FILM

 - KAARTING

WOENSDAG 18 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BELEEF TV

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - CAFETARIABEZOEK

 - MUZIEK

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - UNO

namiddag

 - KOFFIETASSENSPEL

 - KAARTING

DONDERDAG 19 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - QUIZ

 - KAARTING

VRIJDAG 20 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN 
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namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - UNO

namiddag

 - FILM

 - KAARTING

ZATERDAG 21 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA  - puzzelen/kleuren

 - KAARTING

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - FILM

 - KAARTING

MAANDAG 23 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - WOORDSLANG

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - GEZELSCHAPSSPELEN

 - UNO

namiddag

 - BELEEF TV

 - KAARTING

DINSDAG 24 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

 - UITSTAP

namiddag

 - KAARTING

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZATERDAG 28 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA – puzzelen/kleuren

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - QUIZ

 - SPREEKWOORDEN

 - KAARTING

MAANDAG 30 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - UNO

 - SWINGO

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - RAD VAN FORTUIN

 - GALGJE

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - CREA

 - KAARTING

DINSDAG 31 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - ALFABETSPEL

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - FILM

 - GEZELSCHAPSSPELEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - FILMNAMIDDAG

 - KAARTING

namiddag

 - UITSTAP

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BELEEF TV

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

 - UITSTAP

namiddag

 - UITSTAP

 - KOFFIETASSENSPEL

 - KAARTING

WOENSDAG 25 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BINGO

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MAX GEHEUGENTRAINING

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA – puzzelen/kleuren

namiddag

 - SPREUKEN

 - KAARTING

DONDERDAG 26 MEI  
O.L.H.-HEMELVAART

DE PLATAAN is GESLOTEN 

VRIJDAG 27 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BELEEF TV

 - MARKTBEZOEK

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KAARTING

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - MARKTBEZOEK

 - KAARTEN
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KORTVERBLIJF
MAANDAG 2 MEI 

14:30 INDIVIDUELE (Living De Maretak)

DINSDAG 3 MEI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 SPELNAMIDDAG – Tafelspelen

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 4 MEI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BELEEF TV + VERWENNAMIDDAG

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 5 MEI 

14:30 BEWEGING (Living De Maretak)

VRIJDAG 6 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Maretak)

MAANDAG 9 MEI 

08:00 CULINAIR – Ontbijt voor alle vrouwen

 n.a.v. Moederdag (Polyvalente zaal)

14:30 BEWEGING – Gym (Living De Maretak)

WOENSDAG 11 MEI 

11:00 MANNENGROEP (De Mansarde)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BEWEGING – Silverfit

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 12 MEI

14:30 COGNITIEVE – Puzzelnamiddag

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 13 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 CULINAIR – Wafels bakken met

 leerlingen van De Ast (Living De Maretak)

MAANDAG 16 MEI 

14:30 CULINAIR – Fruitsalade maken voor

 bij het avondmaal (Living De Maretak)

DINSDAG 17 MEI         CAFETARIA GESLOTEN 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

15:00 OPTREDEN van ‘De Zingende Zusjes'

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 18 MEI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 TONEEL in Emmaus 

DONDERDAG 19 MEI 

14:30 BELEEF TV (Living De Maretak)

VRIJDAG 20 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 COGNITIEVE – Quiz (Living De Maretak)

MAANDAG 23 MEI 

14:30 COGNITIEVE – Hersengymnastiek

 (Living De Maretak)

DINSDAG 24 MEI 

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van mei (Polyvalente zaal)

14:30 BEWEGING – Rollatordansen

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 25 MEI   CAFETARIA GESLOTEN 

14:30   CULINAIR – Pannenkoekenbak

 (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 27 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

MAANDAG 30 MEI 

14:30 INDIVIDUELE (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST voor de overleden

 bewoners van april en mei (Kapel)

DINSDAG 31 MEI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 CULINAIR – Aspergesoep maken voor

 avondmaal (Living De Maretak)



EMMAUS
DINSDAG 3 MEI 

10:00 KOOKCLUB (Living d'Hoppebel)

14:30 KAARTEN (Living ’t Hommelhof)

WOENSDAG 4 MEI 

14:00 CREATIEF ATELIER (Living d'Hoppebel)

14:30 OPTREDEN Zangeres Ines

 (Cafetaria de Plokker)

DONDERDAG 5 MEI 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

11:00 CULINAIR – Barbecue

 (Cafetaria de Plokker)

VRIJDAG 6 MEI 

14:30 ACTITVITEIT n.a.v. Moederdag

 (Cafetaria de Plokker)

MAANDAG 9 MEI 

14:00 INDIVIDUELE (Op kamer)

DINSDAG 10 MEI 

14:00 WANDELING voor de bewoners van

 ’t Hommelhof 

14:30 UITSTAP met de rolstoelfiets 

14:30 KAARTEN (Living ’t Hommelhof)

WOENSDAG 11 MEI 

14:00 CREATIEF ATELIER (Living d'Hoppebel)

14:30 SPELNAMIDDAG – Lentebingo

 (Cafetaria de Plokker)

DONDERDAG 12 MEI

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 PLOGGEN (Buitenshuis)

14:30 BEWEGING – Fit & Fut

 (Living d'Hoppescheute)

VRIJDAG 13 MEI 

14:00 UITSTAP naar de grot van Sint-Sixtus  

MAANDAG 16 MEI 

14:00   INDIVIDUELE (Op kamer)

DINSDAG 17 MEI          

14:30 KAARTEN (Living ’t Hommelhof)

15:00 TONEEL: ‘Wij blijven leven’

 (Cafetaria de Plokker)

WOENSDAG 18 MEI 

15:00 TONEEL: ‘Wij blijven leven’

 (Cafetaria de Plokker)

DONDERDAG 19 MEI 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:00 BOERDERIJBEZOEK Estrade  

VRIJDAG 20 MEI 

10:00 MARKTBEZOEK 

10:00 BEWEGING – Fit & Fut

 (Living d'Hoppebel)

14:00 BEZOEK KLOOSTERTUIN OLV Gasthuis

MAANDAG 23 MEI 

14:30 COGNITIEVE – Dialectenspel

 (Living d'Hoppescheute)

DINSDAG 24 MEI 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Cafetaria de Plokker)

14:00 WANDELING voor de bewoners van

 d’Hoppebel 

14:30 KAARTEN (Living ’t Hommelhof)

WOENSDAG 25 MEI    

14:00 CREATIEF ATELIER (Living d'Hoppebel)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van mei (Cafetaria de Plokker)

DONDERDAG 26 MEI - O.L.H.-HEMELVAART 

10:00 EUCHARISTIEVIERING 

 (Cafetaria de Plokker)

MAANDAG 30 MEI 

14:30 COGNITIEVE – GEHEUGENTRAINING

 (Living ’t Hommelhof)

DINSDAG 31 MEI 

14:30 OPTREDEN accordeonist + koffieklets

 met Estrade (Cafetaria de Plokker)

14:30 KAARTEN (Living ’t Hommelhof)
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TERUGBLIK OP24

TERUGBLIK OP
Bingo – Bowling – Wandeling De Wingerd



TERUGBLIK OP 25

TERUGBLIK OP
Bezoek paashaas



TERUGBLIK OP26

TERUGBLIK OP
Gezamenlijk avondmaal – Bezoek shopping Kuurne – Zumba  



TERUGBLIK OP 27

TERUGBLIK OP
Crea – Terecht trots op hun breiwerkjes – Verjaardagsfeest – Uitstap naar de Snoek / kaarting



OP HET BORD28

OP HET BORD: MEI
ZONDAG 1 MEI 

FEEST VAN DE ARBEID
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Kalfsrollade / rozemarijnsaus

Perzik / kroketten
Taart

Meesterlycke
Kaas – hesp

MAANDAG 2 MEI
Confituur

Witloofsoep
Varkensreepjes Strogranoff

Gebakken koolrabi / aardappelen
Chocoladepudding

Mortadella
Kaas – hesp

DINSDAG 3 MEI
Smeerkaas

Brunoisesoep
Biefstuk / vleesjus

Provençaalse tomaat
Kruidige aardappelen

Fruit

Loempia met currysaus
Kaas – hesp

WOENSDAG 4 MEI
Luikse siroop

Boerenkoolsoep met mosterd
Kippenbout / braadjus

Salade / frietjes
Koek

Camembert
Kaas – hesp

DONDERDAG 5 MEI
Choco

Groentesoep
Gevulde courgette

Vleesjus met look / basmatirijst
Panna cotta met aardbeien

Gerookte paardenfilet
Kaas – hesp

VRIJDAG 6 MEI
Confituur

Preisoep
Wijtingfilet / Normandische saus

Pastinaakstamppot
IJsje

Sandwiches met chocolademelk
Kaas – hesp

ZATERDAG 7 MEI
Chocolade

Waterkerssoep
Kalfsvink / ajuinsaus

Gestoofde prei
Peterselieaardappelen

Yoghurt

Crèmepaté
Kaas – hesp

ZONDAG 8 MEI
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep
Stoofvlees van varkensslaapjes

Parijse wortelen / krielaardappelen
Taart

Tonijnsalade
Kaas – hesp

MAANDAG 9 MEI
Confituur

Snijbonensoep
Pastaschotel met ham en prei

Aardbeienpudding

Filet d’Anvers
Kaas – hesp

DINSDAG 10 MEI
Smeerkaas

Minestrone
Kalkoengebraad / veenbessensaus

Romanescogroenten / puree
Fruit

Worstenbroodje
Kaas – hesp

WOENSDAG 11 MEI
Peperkoek

Champignonsoep
Varkenslapje / picklessaus

Salade / frietjes
Koek

Abdijkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 12 MEI
Choco

Groentesoep
Gehaktbrood / boursinsaus

Gebakken bloemkool / aardappelen
Chocolademousse

Russisch ei
Kaas – hesp

VRIJDAG 13 MEI
Confituur

Seldersoep
Fishstick / tartaar
Koude boontjes

Geplette aardappelen
IJsje

Breydelspek
Kaas – hesp

ZATERDAG 14 MEI
Speculoos

  Courgettesoep
Waterzooi van kip
Krielaardappelen

Yoghurt

Kipsalade Hawaï
Kaas – hesp

ZONDAG 15 MEI
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatenroomsoep
Rosbief / rode wijnsaus

Wortelen en erwten
Gratinaardappelen

Taart

Kruidenkaas
Kaas – hesp
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MAANDAG 16 MEI
Ontbijtkoek

Broccolisoep
Varkensblanket

Snijbiet / aardappelen
Karamelpudding

Kipfilet met tuinkruiden
Kaas – hesp

DINSDAG 17 MEI
Smeerkaas

Brunoisesoep
Kippenworst / gevogeltejus

Gestoofde spitskool / aardappelen
Fruit

Macaroni
Kaas – hesp

WOENSDAG 18 MEI
Luikse siroop

Maisroomsoep
Vlaamse stoverij / salade / frietjes

Koek

Komijnkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 19 MEI
Speculoospasta

Groentesoep
Provençaalse kalkoenragout

Mediterraanse groenten / pasta
Aardbeienmousse

Vleesbrood
Kaas – hesp

VRIJDAG 20 MEI
Confituur

Ajuinsoep
Witvisfilet / witte wijnsaus

Lentestamppot
IJsje

Pistolets
Kaas – hesp

ZATERDAG 21 MEI
Koetjesreep

Bloemkoolsoep
Luikse balletjes

Groenterijst
Yoghurt

Krabsalade
Kaas – hesp Smakelijk!

ZONDAG 22 MEI
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Kalfslapje / braadjus

Abrikozen / gebakken aardappelen
Taart

Filet de sax
Kaas – hesp

MAANDAG 23 MEI
Confituur

Pastinaaksoep
Varkensspiering / vleesjus

Erwten / puree
Speculoospudding

Kalkoenfilet
Kaas – hesp

DINSDAG 24 MEI
Honing

Gevogelteroomsoep met 
brunoisegroenten

Rundshamburger / saliesaus
Snijbonen / aardappelen

Fruit

Quiche
Kaas – hesp

WOENSDAG 25 MEI
Peperkoek

Wortelsoep
Kalkoenlapje / dragonsaus

Salade / frietjes
Koek

Brie
Kaas – hesp

DONDERDAG 26 MEI 
O.L.H.-HEMELVAART

Choco

Groentesoep
Breydelspek / vleesjus

Bloemkool in bechamelsaus / puree
Crème van mango en abrikoos

Hespenworst
Kaas – hesp

VRIJDAG 27 MEI
Confituur

Aardappelsoep
Koolvisfilet / Nantuasaus

Gestoofde prei / rijst
IJsje

Noordzeesalade
Kaas – hesp

ZATERDAG 28 MEI
Chocolade

Waterkerssoep
Mini-vleesbrood / braadjus

Witte bonen in tomatensaus
Aardappelen

Yoghurt

Cheddar
Kaas – hesp

ZONDAG 29 MEI
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep
Kippenbout / honingsaus

Perzik / rijst
Yoghurt

Provençaalse paté
Kaas – hesp

MAANDAG 30 MEI
Confituur

Champignonsoep
Hongaarse goulash

Pasta
Tweekleurenpudding

Kalkoenworst
Kaas – hesp

DINSDAG 31 MEI
Smeerkaas

Runderbouillon met 
juliennegroenten

Lamsburger / braadjus
Broccoli / couscous

Fruit

Pizza
Kaas – hesp



BEWONERS- & MEDEWERKERSNIEUWS 
PLATINA VOOR JEANINE EN ALBERT
Op 20 mei 2022 zijn Jeannine Plancke en Albert Leys 70 jaar getrouwd! Het is een niet geringe 

periode waarin Jeannine en Albert lief en leed hebben gedeeld. 

Het begon allemaal in 1947 met de meikermis 

op zondag in Watou…  Albert en zijn vriend 

Willy hadden in de namiddag deelgenomen 

aan de voetbalmatch. Na de match spraken 

ze af om ‘s avonds naar het bal te gaan in ‘t 

Hommelhof. Toen ze tegen 20.00 uur aan 

de ingang toekwamen, was de orgelmuziek 

reeds feestelijk ingezet en de dansvloer 

goed bezet. Na wat rondneuzen, zag Albert 

plots twee meisjes samen dansen en zijn 

aandacht werd geprikkeld. Hij waagde zijn 

kans en vroeg één van de meisjes, Jeannine, 

ten dans. Zijn vriend Willy danste met de 

vriendin. Ze dansten en dansten tot het zweet 

hen uitbrak en na een uur stelde Willy voor 

om eens te wisselen van danspartner. Zo 

gezegd, zo gedaan. Maar na een half uur vond 

Albert het genoeg geweest en vroeg hij om 

opnieuw een ‘danspartnerwissel’ te doen. 

Hij raakte aan de praat met Jeannine en 

de vonk sloeg over! Voor dat ze ‘s avonds 

afscheid namen, spraken ze reeds af om 

elkaar terug te zien de volgende zondag.

En dat bleef zo maar duren… 5 jaar aan een 

stuk! Maar toen de banden van de fiets van 

Albert begonnen te verslijten van het heen en 

weer gefiets tussen Watou en Proven waar 

Jeannine woonde, besloten ze om in het 

huwelijksbootje te stappen op 20 mei 1952. 

Kort na hun huwelijk stopte Jeannine 

als kapster, om samen met Albert in 

Watou te gaan wonen waar hij werkte als 

postbode. Jeannine voelde er zich rap 

thuis. Ze ging graag zwemmen met zuster 

Overste van de meisjesschool, volgde er 

kooklessen in de plaatselijke verenigingen, ...

Ook Albert was sportief. Hij voetbalde en 

deed aan handboogschieten zijn hele leven 

lang, zelfs tot hij 90 jaar was! Hij was ook vele 

jaren lid van de brandweer in Watou.

 

In hun leven hebben ze ook heel veel mooie 

reizen gemaakt waar Albert nog altijd vol 

passie kan over vertellen. Maar waar ze een 

eremedaille voor verdienen, is dat ze samen 

hun hele leven gewijd hebben aan het zorgen 

voor hun moeders die allebei reeds vroeg 

weduwe waren. Na een zwaar auto-ongeval 

in 1963 en een jaar hospitalisatie kwam de 

moeder van Jeannine, Emiliènne, bij hen 

inwonen om te herstellen. Ze is er blijven 

wonen tot ze er op bijna 97-jarige leeftijd 
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overleden is. Ook de 

moeder van Albert, Rachel, 

woonde niet ver van hun 

huis en kwam er dagelijks 

over de vloer om te eten en 

om Emiliènne gezelschap 

te houden. Emiliènne 

en Rachel werden er 

jarenlang met de beste 

zorgen omringd tot hun 

laatste dag! Toen Rachel 

op haar 100ste verjaardag 

minder mobiel werd en het 

moeilijker kreeg om nog in 

haar eigen huisje te wonen, 

namen ze ook haar bij hen 

in huis tot ze er twee jaar 

later overleden is.

Tot op vandaag verblijft 

Albert, op 97-jarige 

leeftijd, nog altijd in zijn 

huisje in Watou en rijdt hij 

dagelijks met zijn auto naar 

Poperinge om er ‘s morgens 

Jeannine te bezoeken in 

het rusthuis OLV Gasthuis. 

Daarna gaat hij naar de zus 

van Jeannine, Mariëtte, 

om elkaar gezelschap te 

houden en hun dagschotel 

te gaan eten op de markt in 

Poperinge en hun koffietjes 

te gaan drinken. Zelfs een 

‘straffe’ koffie (Irish coffee) 

laat Albert niet staan. Eens 

terug thuis ‘s avonds, drinkt 

hij als rasechte Watounaar 

nog geregeld een goeie St.-

Bernardus!  

We wensen Jeannine en 

Albert nog heel veel geluk 

en liefde samen! Op naar de 

75 jaar! 

BRILJANT VOOR 
OSCAR EN ANNA
Op 8 mei 2022 zijn Oscar Vandenbroucke en Anna 

Brysbaert 65 jaar getrouwd! 

Oscar werd geboren op 6 mei 1934 en Anna op  

24 oktober 1935. Ze trouwden op 8 mei 1957 en kregen 

twee kinderen, Frank en Lucrèse. Ondertussen zijn ze 

ook grootouders van 3 kleinkinderen Kevin, Romina en 

Glenn.

Ze woonden gans hun leven in Vleteren. Anna verblijft 

sinds 28 augustus 2018 in het wzc OLV Gasthuis waar 

haar dochter Lucrèse werkt. Oscar is nog goed te been 

en woont nog steeds zelfstandig in zijn eigen huis. 

Proficiat aan 
beide echtparen!



BEWONERS- & MEDEWERKERSNIEUWS 
VERJAARDAGEN
BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Di. 03/05 Paulette Claeys (K 161) 86 jaar

Za. 07/05 Jean Marie Vandenabeele (K 206) 68 jaar

Ma. 09/05 Andre Debruyne (K 226) 85 jaar

Di. 10/05 Albert Decapmaker (K 204) 84 jaar

Wo. 11/05 Alice Boudry (K 117) 85 jaar

Ma. 23/05 Lucienne Deroo (K 23 A) 92 jaar

Zo. 29/05 Leona Devos (K 260) 85 jaar

Zo. 29/05 Jeannine Plancke (K 261) 92 jaar

GASTEN DVC DE PLATAAN
Do. 05/05  Ginette Dehollander   85 jaar

Ma.  16/05  Julien Deroo   92 jaar

Vr.  20/05  Anna Wyckaert   84 jaar

Do.  26/05  Godelieve Decroos   84 jaar

Zo.  29/05  Jean-Pierre Delanghe   75 jaar

BEWONERS AW FIORETTI / DE VLIERING
Di. 03/05 Gerarda Decae 91 jaar

Ma. 09/05 Elza Meersseman 94 jaar

BEWONERS EMMAUS
Ma.  09/05 Ivonne Maerevoet 90 jaar

Wo.  18/05 Maria Wollaert 75 jaar

WIJ VERWELKOMEN

WZC OLV GASTHUIS
Paul Riem (K 218) uit Poperinge

Paul Deweerdt (K 19) uit De Klijte

Paula Menu (K 248) uit Proven

Jeanne Lootgieter-Dejonghe (K 152) uit Westouter

Albert Decapmaker (K 204) uit Proven

Gelukkige
verjaardag!
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WZC EMMAUS
Gerard Parrin (K 204) uit Roeselare

Fernand Plessiet (K 116) uit Poperinge

PERSONEEL
Di. 03/05 Els Herpels

Wo. 04/05 Annick Gekiere

Ma. 09/05 Inge Buyse en

  Liezelot Truwant

Di.  10/05 Nancy Casier en 

  Michel Doucin

Wo. 11/05 Annemie Van De Popeliere

Zo. 15/05 Arno Hiele

Di. 17/05 Katty Wyckaert

Vr. 20/05 Marleen Bouw, 

  Joke Devos en 

  Annelien Nuytten

Di. 24/05 Aicha Bucquoye

Vr. 27/05 Aline Debruyne 

Zo. 29/05 Annelies Verhelle

Ma. 30/05 Aliah Angwafo



BEWONERS- EN MEDEWERKERSNIEUWS 33

MEDEDELING

Op 1 april 2022 kwam Veronique Vantomme 

in dienst (zorgkundige Emmaus).

HUWELIJK

Op 16 april 2022 trad Hanne Vandermarliere 

(verantwoordelijke nacht en mobiele equipe) 

in het huwelijk met Wim De Rudder.

LEVENSSNOEI

WZC OLV GASTHUIS
Antoinette Vandenbussche, overleden op 29 maart 2022 op 95-jarige leeftijd.

Raymonde Geeraert, overleden op 31 maart 2022 op 83-jarige leeftijd.

Paula Vandenbunder, overleden op 31 maart 2022 op 87-jarige leeftijd.

Roger Pover, overleden op 2 april 2022 op 94-jarige leeftijd.

Lucienne Constandt, overleden op 12 april 2022 op 86-jarige leeftijd.

Gilbert Hayaert, overleden op 13 april 2022 op 74-jarige leeftijd.

André Elslander, overleden op 19 april 2022 op 84-jarige leeftijd.

Maria Deroo, overleden op 22 april 2022 op 94-jarige leeftijd.

WZC EMMAUS
Urbain Wybo, overleden op 17 april 2022 op 87-jarige leeftijd.

Willy Ingelaere, overleden op 21 april 2022 op 94-jarige leeftijd.

de bomen komen uit de grond

en uit hun stam de twijgen

en ied'reen vindt het heel gewoon

dat zij weer bladeren krijgen

we zien ze vallen op de grond

en dan opnieuw weer groeien

zo heeft de aarde ons geleerd

dat ál wat sterft zal bloeien

Toon Hermans



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 APRIL: VALPREVENTIE

WINNAARS: Angèle Fiey (Fioretti – flat 12), Joseph De Baene (K 183),  

Marie Louise Sohier (DVC De Plataan) en Marcella Vermeulen (DVC De Plataan).

NIEUWE OPGAVE 
SPREEKWOORDEN 

THEMA 'WERK'
Plaats het passende spreekwoord uit het kader bij de onderstaande betekenissen.

Dat is een eindeloos lijkend werk: ….......

Als je met z’n allen een karwei aanpakt, is het snel en gemakkelijk gedaan: ….......

Er moet nog veel werk verzet worden: ….......

Dat lijkt nergens op: ….......

Het werk prachtig voltooien: ….......

Loon krijgen dat in overeenstemming is met het gedane werk: ….......

Je hebt rijke en arme mensen: ..….....

Succes boeken door op slinkse wijze van onderen misbruik te maken: ….......

Heel veel werk hebben: ….......

Veel werk verrichten: ….......

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

Oplossing afgeven in het afdelingsbureau of aan de receptie vóór 18 mei 2022.

HERSENGYMNASTIEK 35

1 Dat is geen werk

2 De kroon op het werk zetten

3 Veel handen maken licht werk

4 Ellebogenwerk

5 Bergen werk verzetten

6 Dat is onbegonnen werk

7 Tot over je oren in het werk zitten

8 Werk aan de winkel

9 Loon naar werk krijgen

10 Je hebt luxepaarden en werkpaarden



 

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


