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VOORWOORD

Beste lezer,

De zomer komt stilaan dichterbij. Het weer laat alvast niet op zich wachten. De warme maar 

vooral ook droge voorbije weken roepen vragen op over hoe we met ons milieu omgaan. We 

bieden dan ook graag wat aandacht aan milieu en duurzaamheid in deze editie.

Ook onze activiteitenkalender is de voorbije 

weken en de toekomstige maanden sterk 

uitgebreid. We blikken o.a. met plezier en trots 

terug op de geslaagde toneelvoorstellingen. 

Het was een geslaagde samenwerking tussen 

de Kunstacademie, De Lovie en WZC Emmaus. 

Anderzijds wordt volop gepland om van de 

zomer te kunnen genieten. Niet alleen op 

vlak van activiteiten maar ook op vlak van 

medewerkers en jobstudenten zodat onze 

medewerkers kunnen genieten van een 

welverdiende rust maar onze bewoners toch 

hun kwaliteitsvolle zorg blijven behouden.

We nodigen jullie tot slot ook graag uit naar de 

familie-avond op 22 juni. Help samen met ons 

het project ‘Wonen en leven’ nog meer inhoud 

te geven door je stem te laten horen.

Veel leesplezier!

Mieke Vandeputte, directeur
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Schoen
boetiek

dinsdag 28 juni 2022

Sta jij stevig in je schoenen?

Kom naar schoenboetiek en ontdek een 

gamma aan semi-orthopedische schoenen. 

vzw OLV Gasthuis | Ieperstraat 130 | 8970 Poperinge
T 057 34 69 10 | info@gasthuis.be | www.gasthuis.be
Ond. nr. 0445.066.385 | RPR Gent, afdeling Ieper 

cafetaria wzc OLV Gasthuis

10u00 tot 12u00 en 13u30 tot 16u00 

Iedereen welkom!
Info nodig over hulpmiddelen? 

Op 28/06 is de Goed-bus aanwezig 

bij wzc OLV Gasthuis.
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EVEN STILSTAAN BIJ
HEILIGSPREKING CHARLES DE FOUCAULD
Regelmatig worden er door Paus Franciscus gelovigen in Rome “heilig gesproken”. 

Een “Heiligspreking” gebeurt niet zomaar op basis van persoonlijke voorkeuren of menselijke 

prestaties. Hiervoor gelden heel strenge voorwaarden die door een speciale commissie van 

allerhande geloofsexperten worden opgevolgd. Dit proces duurt meestal enkele jaren. 

Op zondag 15 mei werden op het Sint-Pietersplein in Rome 10 gelovigen, die reeds “zalig” waren, 

door Paus Franciscus heilig gesproken. De meesten onder hen zijn bij ons minder bekend. Maar 

één van hen heeft ook in onze regio een sterke invloed gehad: Charles de Foucauld. 

WIE WAS CHARLES DE FOUCAULD? 
Charles de Foucauld werd op 15 september 1858 

geboren in Straatsburg (Frankrijk). Toen hij amper zes 

jaar was, werd hij wees. Zijn moeder stierf door een 

miskraam en zijn vader overleed aan tuberculose. 

Samen met zijn jongere zus werd hij opgevoed door 

zijn grootouders. In de zomer van 1869 maakte hij op 

vakantie kennis met zijn nicht Marie. Die was acht jaar 

ouder en had een goede invloed op hem. 

In 1870 werd de familie echter genoodzaakt om te 

verhuizen naar Zwitserland vanwege de Frans-Pruisische 

oorlog. Ze kwamen terecht in Nancy waar Charles zijn 

middelbare studies voltooide. In tussentijd verloor hij 

zijn geloof en trok zich graag terug in boeken. Hij wilde 

het leger in en begon aan een officiersopleiding. 

In 1878 stierf zijn grootvader die hem een groot 

bedrag achterliet als erfenis. Ondertussen was hij 

onderluitenant maar werd na enkele maanden 

ontslagen vanwege zijn losbandig leven. Hij voelde zich 

ver van gelukkig en wilde zich bezinnen…maar hoe? 

Hij kwam in contact met een streng klooster en maakte 

met hun hulp een bedevaart naar het Heilig Land. Hij 

kwam tot rust. Het leven van Christus boeide hem. 

In 1889 werd hij kloosterling. Doch hij wenste nog 

strenger te leven en werd kluizenaar. Hij ontwikkelde 

een eigen spiritualiteit en wilde in navolging van Jezus 

in radicale armoede leven en werken en zich kleden 

zoals de armen. Voor hem was de dagelijkse aanbidding 

van het Allerheiligste Sacrament, de dialoog met de 

Heer, het centrale moment van iedere dag. 

Pas na zijn dood ontwikkelde 

zich een gemeenschap rond zijn 

gedachtengoed. Ze noemden zich 

“de kleine broeders”. Op meerdere 

plaatsen o.a. in Frankrijk en België 

ontstonden kleine gemeenschappen 

die in de geest van Charles de 

Foucauld willen leven, arm, 

eenvoudig en geïnspireerd door het 

Evangelie en het leven van Christus. 

Midden onze soms zeer jachtige en 

materialistische wereld kan het leven 

van zulke heiligen ons misschien tot 

nadenken brengen…wat maakt ons 

gelukkig en brengt ons tot rust?
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VAN ALLES WAT
DE FIETS: EEN MILIEUVRIENDELIJKE OPTIE  
OM ZICH TE VERPLAATSEN
Lang vóór Koning Auto op het toneel verscheen, was de fiets al een populair vervoersmiddel. 

De eerste “fiets” zou ontwikkeld zijn in de vroege jaren 1800 

in Duitsland onder de vorm van een “loopmachine”. 

Wel 2 wielen, maar nog geen pedalen. Het eerste 

model evolueerde tot de “vélocipède”: 

een volledig in hout gemaakte loopfiets 

met een bestuurbaar voorwiel. Men kon 

een afstand dubbel zo snel afleggen als te 

voet. De vélocipède werd een echte rage. 

Vernieuwend, modieus en vooral populair bij 

de “beau monde”. De wegen waren in die tijd 

echter niet gemaakt om te fietsen en zeker 

niet in combinatie met de vele mensen te voet. 

In bepaalde steden kwam er zelfs een verbod 

omdat er te veel ongevallen gebeurden. 

In de tweede helft van de jaren 1800 werden 

er pedalen en een ronddraaiende “trapas” 

toegevoegd aan de fiets. Door de metalen 

frames en ijzeren wielen konden deze fietsen 

maar liefst 50 kg wegen! Het fietscomfort was 

heel laag en op gang geraken met de fiets was 

behoorlijk moeilijk. Het gebruik van rubberen 

banden en kogellagers verhoogden het 

comfort met de jaren. Om het vallen te 

vermijden, maakte men gaandeweg ook 

modellen met 3 of 4 wielen.

 

Op het einde van de jaren 1800 groeide de 

ambitie om sneller te kunnen rijden. 

Het vergroten van de diameter van het wiel 

met de trapas (het voorwiel) zorgde voor een 

hogere snelheid maar maakte het fietsen nog 

gevaarlijker. Een “valcursus” was niet overbodig. 

Dankzij de uitvinding van spaken in het wiel 

en het gebruik van kettingen om via de trapas 

het achterwiel aan te drijven ontwikkelde men 

uiteindelijk de “safety bicycle” (veiligheidsfiets). 

Deze fiets had 2 gelijke wielen en leek al 

sterk op de fiets zoals we die nu kennen. 

Door de verbetering van het fietscomfort 

werd fietsen ook voor vrouwen mogelijk. 

Wie een fiets had en kon fietsen, kon 

genieten van een grotere vrijheid.

Ook in het economisch leven speelden 

fietsen een belangrijke rol. De fiets was het 

middel bij uitstek om klanten te bereiken of 

om naar het werk te gaan.
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De “Union Cycliste de Watou” had geen 

sportieve ambities maar had tot doel om hun 

leden, die in Frankrijk werkten of er handel 

dreven, zonder veel formaliteiten de grens te 

laten passeren met hun fiets. Tussen de beide 

oorlogen deden de Franse douanes blijkbaar 

zeer moeilijk over het al dan niet smokkelen 

van fietsen. De Union zorgde jaarlijks voor 

officiële lidkaarten met pasfoto en een 

volledige beschrijving van zowel de persoon 

als het rijtuig. Deze kaart uit 1922 was voor lid 

nr. 386, Henri Denecker uit Haringe die reed 

met een mannenfiets nummer 41 van 14 kilo.

Bron foto's: privécollectie Westhoek verbeeldt.

Poperinge: Beenhouwersgast 

Remi Logie, geboren in 1899, 

poseert met fiets en rieten 

mand. Hij bracht het bestelde 

vlees aan huis.

Proven, circa 1938: Bakker 

André Veniere rijdt met 

zijn fiets beladen met 104 

broden voorbij zijn bakkerij 

in de Gasthuisstraat (nu 

Provenplein).

Poperinge, circa 1950: Firmin 

Deraedt doet zijn ronde 

om dagbladen aan huis te 

bestellen. Hier staat hij naast 

zijn fiets met een volgeladen 

mand aan het Monument 

der Gesneuvelden (Grote 

Markt). Zijn vrouw Margareta 

Boeyaert had in het station 

een kiosk waar zij dagbladen, 

boekjes, sigaretten en 

snoepjes aan de treinreizigers 

verkocht.
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Templeuve: seizoenarbeiders uit Watou 

(1950-1955). Omdat er niet genoeg werk was 

in eigen streek gingen sommige mannen 

als seizoenarbeider elders werk zoeken. 

Watounaars Maurice Bordeyne (links) en 

Maurice Jaecques (rechts) gingen bieten 

kappen op een hoeve in Templeuve bij 

Doornik. Hier zijn ze met hun fiets naar het 

bietenveld gereden. Ze waren zes à acht 

weken weg van thuis en bleven overnachten 

op de hoeve waar ze tijdelijk tewerkgesteld 

waren.

Ook vandaag is de fiets belangrijk in het 

woon-werkverkeer. Heel wat mensen 

beschikken over een elektrische fiets. Dankzij 

de elektrische ondersteuning kunnen ook 

grotere afstanden woon-werkverkeer met de 

fiets afgelegd worden. 

Wij stimuleren graag het gebruik van de fiets. 

33% van onze medewerkers komt met de fiets 

naar het werk. Medewerkers die altijd met 

de fiets komen, krijgen een fietsvergoeding. 

Ook voor wie regelmatig met de fiets komt, 

werkten we een manier uit om voor die 

verplaatsingen ook van de fietsvergoeding te 

kunnen genieten. 

In wzc Emmaüs zijn er in de recent geplaatste 

fietsenberging verschillende oplaadpunten 

voorzien voor elektrische fietsen. 

We onderzoeken de mogelijkheden om in de 

toekomst een extra overdekte fietsenstalling 

en ook oplaadpunten te voorzien in wzc OLV 

Gasthuis.

Bron: privécollectie Westhoek verbeeldt.
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VAN ALLES WAT
PLOGGEN
Zag je de voorbije maanden al eens een 

groepje ouderen passeren bij je voordeur 

met enkele vuilniszakken en grijpstokken 

in de aanslag? Misschien was het wel ons 

groepje ploggers. 

‘Ploggen’ is een trend die komt overgewaaid 

uit Zweden: het woord ‘ploggen’ is een 

samenraapsel van ‘ joggen’ en het Zweedse 

woord ‘plocka up’ dat ‘oprapen’ betekent. 

Met andere woorden: we combineren het 

oprapen van zwerfvuil en lichaamsbeweging 

in één activiteit. Alleen doen we het met ons 

groepje niet joggend maar op het tempo 

van de bewoners. Een aantal bewoners die 

minder mobiel zijn, rijden mee in de rolstoel 

en zijn verantwoordelijk voor de correcte 

sortering van het afval.

Zo krijgen de bewoners hun broodnodige 

beweging, heilzaam voor lichaam én geest 

en dit in combinatie met een goeie dosis 

vitamine D. Wist je dat je eigenlijk ideaal 

gezien dagelijks 15 minuten met onbedekt 

gezicht en handen in de zon zou moeten 

wandelen om je dagelijkse dosis vitamine 

D binnen te krijgen? Vitamine D is heel 

belangrijk voor sterke botten en tanden. 

Daarbij is ploggen een manier van zingeving: 

want zinvol is het rapen van zwerfvuil echt 

wel. Het geeft dan ook een goed gevoel 

bij velen, nl. dat men nog een steentje kan 

bijdragen en de wereld terug wat mooier 

kan maken. Aan de bewoners merken we dat 

het echt een doel geeft aan hun wandeling: 

waar we aanvankelijk nog moesten aanwijzen 

waar er zwerfvuil te vinden was, ontpopten 

enkelen zich in een mum van tijd tot 

professionals. 

Geen 

sigarettenpeukje of 

blikje ontsnapte aan 

hun arendsoog. Met 

welgemikte precisie 

kegelden ze alle 

zwerfvuil in de zak 

met een paar mooie 

afvalvrije straten en 

gevulde vuilniszakken 

als resultaat.

Tenslotte heeft natuurlijk ook ons milieu er alle 

belang bij. Het hoeft geen uitleg dat zwerfvuil 

een probleem is en blijft. Mocht iedereen 

zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn afval 

goed sorteren, dan zou ‘ploggen’ gewoon een 

raar woord zijn waar niemand ooit van had 

gehoord. We hopen natuurlijk allemaal op een 

wereld zonder afval. Maar in afwachting blijft 

‘de ploggerbende’ in jullie straten passeren, 

speurend naar sigarettenpeukjes. 

Heb jij ook interesse om te ploggen? 

Het enige wat je nodig hebt, is een app op je 

telefoon en een gezonde dosis motivatie. 

Lees meer op de website https://weplog.be.
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VAN ALLES WAT
OLV GASTHUIS & 
SODEXO BESTRIJDEN 
SAMEN AFVAL
We weten allemaal dat we beter voor onze 

planeet moeten zorgen. De Belgische 

Overheid is ambitieus in haar duurzame 

doelstellingen en het OLV Gasthuis is dit ook. 

Een toelichting. 

CIRCULAIRE ECONOMIE
Bij circulaire economie maken we gebruik 

van vier strategieën: het weigeren om afval 

te produceren, met andere woorden, men 

gaat afvalproductie volledig vermijden en 

andere aankoopgewoonten aannemen. In 

het kort iets wat niet geproduceerd is, kan 

ook geen afval worden! Het hergebruiken 

staat bijvoorbeeld voor afwasbaar vaatwerk 

in plaats van plastic voor éénmalig gebruik, 

uitsluitend herlaadbare batterijen gebruiken 

of enkel producten in glas met statiegeld 

kopen. Het recycleren bezorgt veel 

producten of objecten een tweede leven. 

En het herwaarderen houdt in dat je dingen 

recupereert die anders naar een stort of 

verbrandingsoven zouden gaan. Zo kan 

bijvoorbeeld methaan worden gewonnen uit 

plantaardig afval.

NAAR ZERO WASTE IN 3 STAPPEN
In het OLV Gasthuis zijn al grote stappen 

genomen in deze afvalverminderingsstrategie 

die talrijke aspecten omvat. Denk aan het 

elimineren van plastic voorwerpen voor 

éénmalig gebruik op alle afdelingen en de 

invoering van alternatieve oplossingen die 

recycleerbaar of herbruikbaar zijn. 

Een ander voorbeeld is de strijd tegen 

voedselverspilling in de keuken. 

Via het Waste Watch-programma registreert 

het keukenteam van chef Ward Van Acker 

dagelijks wat er in de vuilbak belandt. Het doel: 

vermijdbare voedselverspilling afschaffen, of 

het nu gaat om overproductie in de keuken 

of voedsel dat door onze bewoners niet werd 

geconsumeerd.

ALLES NAAR DE WEEGSCHAAL
Sodexo startte in 2019 met zijn Waste 

Watch-programma. De keuken van het 

woonzorgcentrum werd uitgerust met een 

weegschaal gelinkt aan een bijhorende tablet 

met de Leanpath-app. Sindsdien wordt elke 

gram voedingsafval die voor de vuilnisbak 

bestemd is, gewogen en geanalyseerd. Bij het 

opmaken van de balans in 2021 bleek er toen al 

bijna 5000 kg gewogen voedselafval … waaruit 

bleek dat er meer dan 1000 kg gered werd van 

de vuilnisbak. Een besparing van niet minder 

dan 21% sinds de start van het programma! 

Een besparing van 21%, dat wil zeggen:

• 9 ton CO
2
-uitstoot vermeden 

• 30.052 waterbaden gespaard

• 2248 maaltijden gered van de vuilbak

Het Waste Watch-programma vraagt een 

flinke inspanning van het keukenteam aldus Jo 

Vanassche, Client Relationship Manager van 

Sodexo. “Er gaat niets de vuilbak in zonder dat 

we weten wat het is. Alles wat weggegooid 

en niet meer hergebruikt wordt, gaat naar de 

weegschaal. Aardappeltjes die de volgende 

dag in een soep of salade verwerkt worden, 

beschouwen we niet als afval.”

Voedselafval wegen is een leerproces: “Onze 

kennis groeit. Het is een voortschrijdend 

inzicht. We moeten nog een langere periode 

deze inspanningen met Waste Watch en 

bijhorende acties aanhouden om tot meer 

verfijnde en correctere resultaten te komen. De 

bewustwording is duidelijk wel al volop aan de 

gang”, aldus Ward Van Acker.
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VAN ALLES WAT
BLIJE BIJEN
Ik ben Miguel, medewerker in DVC De Plataan 

en imker met een passie voor de natuur.

Men vroeg me een tijdje terug om iets 

te schrijven over de bijen. Een groot 

schrijverstalent ben ik niet maar over de bijen 

en de natuur wil ik je wel iets meegeven.

Als we aan bijen denken, zien we meestal 

enkel de honingbij voor ons samen met 

het potje lekkere honing of in het slechtste 

geval de ambetante wesp die afkomt op 

zoetigheden en frisdrank en dit vooral op het 

einde van de zomer wanneer ze een groot 

nest hebben.

In België hebben we ongeveer 300 soorten 

bijen en 30 soorten hommels. De meeste 

van die bijen zijn solitair of wilde bijen. Ze 

wonen niet in een kolonie zoals de bijen die 

we in het bijenhotelletje zien (bijvoorbeeld de 

gehoornde metselbij). 

Veel solitaire bijtjes verkiezen een holletje 

in de grond zoals de grijze zandbij. 

Boomhommels maken een nestje in een holte 

onder een plank of boom, akkerhommels 

verkiezen dan weer een nestje in de grond, ... 

Wespen maken een nest als een bol of ook 

gewoon in de grond. Dan hebben we nog 

de wilde honingbij die in de natuur leeft in 

boomholtes en de tamme honingbij die bij de 

imker in bijenkasten leeft. 

Maar zoals je waarschijnlijk al gehoord hebt, 

gaat het niet echt goed met deze diertjes 

die heel belangrijk zijn voor de bestuiving 

van bloemen, fruit en groentegewassen. 

Ze hebben namelijk stuifmeel en nectar 

nodig om te overleven en daar er minder en 

minder bloemen zijn door de verharding, 

onkruidbestijding en monoculturen krijgen 

deze diertjes het hard te verduren.

Wat kun je nu doen om de bijtjes te helpen?

• Zorgen voor meer bloemetjes en eens een 

bloemetje in het gazon laten staan.

• Het gras wat minder maaien of een deeltje 

niet maaien of een bloemenweide.

• Kiezen voor bij-vriendelijke bloeiende 

struiken en bomen.

• Geen sproeistoffen gebruiken (zonder is 

gezonder).

• Bloeiende klimplanten tegen de gevel.

Je ziet er zijn tal van mogelijkheden om van 

de bijen terug blije bijen te maken. Indien 

je nog meer info wenst, surf dan eens naar 

www.weekvandebij.be.
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VAN ALLES WAT
TIPS VOOR MILIEUBEWUSTE ACTIVITEITEN
Milieuvriendelijke uitdagingen, uitstapjes 

en bezigheden worden op grote schaal 

aangeboden. Ben je op zoek naar een leuke 

activiteit die ook nog eens milieuvriendelijk is, 

doe dan je voordeel met de onderstaande tips.

Eco-Tour voor volwassenen en kinderen.

Zowel in (school)vakanties als op afspraak 

kun je op meerdere plaatsen terecht voor 

een zogenaamde Eco Tour. Sport- en 

spelactiviteiten voor jong en oud worden 

gecombineerd met informatie over de natuur, 

gezond voedsel en een duurzame belasting 

van de natuur en eigen leefomgeving.

Spelen met duurzaam hout.

Hebben de (klein)kinderen zin in een 

dagje speeltuin? Veel speeltuinen maken 

tegenwoordig gebruik van houten 

speeltoestellen die van duurzaam hout 

gemaakt worden. Duurzaam hout is 

hout dat gerespecteerd wordt om de 

natuurlijke groeiwijze. Met gebruik van 

duurzaam hout worden overigens ook 

steeds meer dierenweides en andere 

ontspanningsplaatsen ingericht.

Groene vakantiehuisjes.

Particuliere verhuurders en vakantieparken 

dragen ook hun steentje bij aan een schoner 

milieu. Een toenemend aantal vakantiehuisjes 

en appartementen worden voorzien van 

milieubesparende maatregelen. Heb je zin in 

een duurzaam weekendje weg? Let hier dan 

op bij het boeken van je accommodatie.

Neem geen verpakkingsmaterialen mee.

Uiteraard ga je met de nodige bagage op 

vakantie. Daar is niets op aan te merken.  

Je kunt echter wel zoveel mogelijk 

verpakkingen thuis laten en het afval scheiden 

zoals je dat thuis ook doet. Zo doe je nieuwe 

tandenborstels in je toilettas en de verpakking 

gooi je thuis weg. Door verpakkingsmaterialen 

zowel mogelijk thuis te laten voorkom je dat 

je eenmaal op je bestemming niet weet waar 

je de verpakking moet weggooien en komen 

ze ook niet op de verkeerde plaatsen terecht.

Koop bij plaatselijke producenten.

Tijdens een dagje uit, weekendje weg, korte 

vakantie is het niet alleen interessant om de 

smaken van de streek te proeven, je draagt ook 

bij aan het milieu. Koop verse producten bij de 

boerderijwinkel die vlakbij je vakantiewoning 

ligt of neem eens een kijkje op de lokale 

markt. Je koopt op deze manier producten 

die niet van ver getransporteerd moeten 

worden en die het milieu een stuk minder 

nadelig beïnvloeden. Vers gemaakt ijs bij een 

zuivelbedrijf smaakt trouwens ook overheerlijk 

en wordt bereid van dagverse producten.
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Laat de auto staan.

Ga je er een dagje op uit? Maak dan gebruik 

van alternatieve vervoersmogelijkheden. 

Het openbaar vervoer bijvoorbeeld. Je hebt 

dan geen parkeerproblemen en je komt 

ontspannen op je bestemming aan. Zeker 

voor korte stukjes is het openbaar vervoer 

of de fiets een uitstekend alternatief voor de 

auto.

Duurzame verzorgingsproducten.

Een dagje naar het strand of een wandeling 

is niet compleet zonder de nodige 

zonnebrandcrème mee te nemen. Let bij 

het aanschaffen van verzorgingsproducten 

op de ingrediënten. Een natuurlijke 

zonnebrandcrème wordt gemaakt zonder 

de toevoeging van onder meer aardolie 

en bestaat volledig uit plantaardige 

ingrediënten. Milieuvriendelijke 

alternatieven zijn algemeen verkrijgbaar.

Houdt de plaatselijke regelgeving in acht.

Maak je een wandeling, fietstocht of 

boottochtje door een natuurgebied? 

Verdiep je dan vooraf in de van 

toepassing zijnde regelgeving. Ga nooit 

buiten de aangegeven paden en laat 

geen sigarettenpeuken of ander afval 

rondslingeren. Ook in de natuurgebieden 

zijn voldoende afvalbakken aanwezig waar 

je gebruik van kunt maken. Hou je aan 

de opgegeven route en pluk niet zomaar 

bloemen, paddenstoelen en/of andere 

gewassen.

Respecteer de natuur.

Het buitenleven is mooi, gevarieerd en 

uitdagend. Je kunt je steentje bijdragen om 

de natuur mooi te houden door rekening 

te houden met bomen, bloemen en dieren 

door respect op te brengen voor zowel je 

eigen leefomgeving als het gebied waar je 

gaat recreëren.

ORIGINELE 
MILIEU-ACTIE
ANNO 1983
De Poperingse scouts zetten in 1983 een 

originele actie op het getouw om geld in te 

zamelen en het milieu te vrijwaren van lege 

schuimwijn- en champagneflessen. 

Een flessenhuisje (een oud tolhuisje van 

de douane) werd opgesteld aan het lokaal 

Den Hommelast in de Veurnestraat. De 

bevolking werd gevraagd om voortaan hun 

lege flessen in het huisje te deponeren. 

De flessen werden gerecupereerd door de 

jeugdbeweging en verkocht aan brouwerij 

Van Eecke in Watou die ze gebruikte voor 

het bottelen van Hommelbier. 

We zien enkele leiders in actie bij het 

opknappen van het flessenhuisje: 

1. Patrick Caron, 2. Chris Denut en 

3. Guido Quaghebeur.

Bron: privécollectie Westhoek verbeeldt



VAN ALLES WAT
JOBSTUDENTEN IN OLV GASTHUIS
De zomervakantie komt dichterbij. Onze medewerkers kijken uit naar een welverdiende 

deugddoende vakantie. Het is echter niet zo dat wij, zoals in een fabriek, de organisatie even 

kunnen stilleggen. Het plannen van de uurroosters voor de zomervakantie is geen evidentie… We 

willen immers dag na dag een warme zorg blijven bieden aan de bewoners, gasten en patiënten. 

Gelukkig kunnen we rekenen op de enthousiaste inzet van een grote equipe jobstudenten. 

Momenteel zijn al een 70-tal jobstudenten 

bevestigd om in de zomer aan de slag te gaan 

in huis. Helaas is het aanbod jobstudenten 

zorg (vanaf 6° jaar verzorging) beperkt. De 

krapte die we voelen op de arbeidsmarkt 

om onze openstaande vacatures in te 

vullen, weerspiegelt zich ook in het aantal 

jobstudenten zorg. 

 

We kunnen nog extra helpende handen 

gebruiken. Ken je iemand die als jobstudent 

in de zorg vakantiejob zou kunnen doen? 

Aanmelden kan nog steeds via e-mail naar 

info@gasthuis.be. Op onze website 

www.gasthuis.be vind je op de pagina 

“Jobstudent” ook een sollicitatieformulier en 

een link om online te solliciteren.

Wist je dat… jobstudenten niet enkel tijdens 

de zomervakantie aan de slag kunnen in vzw 

OLV Gasthuis? Wij werken doorheen het 

jaar met een “externe mobiele equipe”. Deze 

jobstudenten helpen mee om vervangingen 

op te lossen voor medewerkers die ziek of 

afwezig zijn. We zijn dankbaar dat we op hen 

kunnen rekenen om zo niet steeds de vaste 

medewerkers te moeten bevragen om extra in 

te springen.

TERUGBLIK OP 2021
In 2021 hebben jobstudenten in totaal 3070 dagen gewerkt in OLV Gasthuis, in totaal goed voor 

518 contracten. 2134 dagen hiervan werden in de zomervakantie gepresteerd. Ook tijdens de 

weekends of andere vakanties worden er dus geregeld studenten ingezet. 
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Na de zomervakantie vragen wij telkens aan 

de jobstudenten om ons te evalueren d.m.v. 

een digitaal formulier. 

Een greep uit de resultaten 2021:

• 96% tevredenheid over de hulpvaardigheid 

van medewerkers (rest: geen mening)

• 92% had het gevoel waardevol werk 

geleverd te hebben (rest: geen mening) 

79% geeft aan voornamelijk voor een 

vakantiejob bij ons te kiezen omdat ze de 

dankbaarheid van de bewoners appreciëren. 

De tweede voornaamste reden is omdat dit 

in de lijn ligt van de studies die ze volgen.

• 96% houdt een goed gevoel over na de 

vakantiejob over vzw OLV Gasthuis als 

organisatie en als werkgever

• 96% geeft aan veel bijgeleerd te hebben

“De open communicatie met de jobstudenten 

is de afgelopen jaren heel erg verbeterd! Het 

zou fijn zijn als dit zo zou blijven.” 

Jobstudenten zijn een waardevol deel van 

ons hartverwarmend team. Samen zorgen 

we ervoor dat we een kwaliteitsvolle 

zorg kunnen bieden.
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OPROEP AAN DE FAMILIES
ZONDAG 3 JULI 2022 OM 15.30 UUR: MARIA-OMMEGANG

De bewoners krijgen de kans om, bij mooi weer, 

deze processie te gaan bekijken. Een deel van de 

Bruggestraat wordt voor ons voorbehouden.

We doen een oproep aan de families om vanaf  

14.45 uur hun familielid naar de voorbehouden 

plaats te brengen en na de processie terug naar 

hun kamer te begeleiden.

WIST JE DAT ...
op dinsdag 21 juni de zomer begint? Van 1 tot 21 juni worden de dagen 25 minuten 

langer. Vanaf 22 juni beginnen de dagen opnieuw te korten. Tussen 22 en 30 juni korten 

de dagen 5 minuten in.



VAN ALLES WAT
TERUGBLIK: WEEK VAN DE VALPREVENTIE
In de week laatste week van april deden we het 

in het OLVG verschillende activiteiten om de 

'Week van de Valpreventie' in de kijker te zetten. 

De activiteiten die op de planning stonden, 

waren onder andere: een valpreventiequiz, 

zwemactiviteit, zumba en een grootschalige 

activiteit samen met de kinesisten.

Deze interactieve activiteit werd goed 

onthaald door onze bewoners en er werd 

ook enthousiast deelgenomen. Er stonden 

verschillende kleine opstellingen in de cafetaria 

zoals: een evenwichtsoefening door het 

schieten met een bal naar een voetbalgoal, 

een parcours met verschillende hindernissen. 

Een schoenenrij waar ze de 3 juiste paar 

schoenen moesten aanduiden. De Silverfit 

werd ook ingeschakeld om de rompstabiliteit 

te oefenen. Als laatste opdracht konden de 

bewoners gebruik maken van een grijper om 

sponsen van de grond op te rapen en een 

zo hoog mogelijke toren te maken op een 

tafel. Op het einde van de activiteit had onze 

logopediste nog enkele lekkere proteïnerijke 

hapjes voorzien met een verfrissend drankje.
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VAN ALLES WAT
BEVRAGING DEMENTIEVRIENDELIJK POPERINGE
In februari lanceerden we met de werkgroep “Dementievriendelijk Poperinge” een bevraging 

om onze doelstellingen en activiteiten verder op punt te stellen. Graag brengen we jullie op de 

hoogte van de resultaten van deze bevraging. Onderstaand een overzicht.

 

• Uit de bevraging kwam dat 80% van 

de ondervraagden bekend is met 

“Dementievriendelijk Poperinge”.

• De meest gekende acties zijn de ‘Zoek de 

zakdoek’-actie, de artikels in de huiskrantjes 

van het OLV Gasthuis en WZC Proventier en 

de artikels in de Stadskrant. Dit werd kort 

gevolgd door de ‘Vergeet-me-nietjes’ en de 

dementievriendelijke wandeling.

• 60% van de ondervraagden vindt dat 

‘Dementievriendelijk Poperinge’ nog meer in het 

straatbeeld mag verschijnen.

• Aanwezigheid op sociale media: Van de 

bevraagden die sociale media gebruiken, 

vindt 40% dat ‘Dementievriendelijk Poperinge’ 

voldoende zichtbaar is. 46% vindt eerder van niet.

• 46% nam al eens deel aan een activiteit van 

‘Dementievriendelijk Poperinge’. De meest 

populaire activiteit was deze rond de ‘Vergeet-

me-nietjes’.

• Op de vraag welke activiteit men graag ziet 

terugkomen, is het meest voorkomende 

antwoord ‘de wandelingen’.

 

Daarnaast kregen we heel wat suggesties voor 

komende activiteiten, waarvoor dank! Het 

belangrijkste is dat we, door middel van deze 

activiteiten, dementie uit de taboesfeer kunnen 

halen. Bij deze alvast een greep uit de voorstellen: 

een wandeling, zangnamiddag voor personen met 

dementie, activiteiten voor kinderen van personen 

met jongdementie, filmnamiddag, moment waar 

familieleden ervaringen kunnen uitwisselen, …

We zijn heel blij met jullie inbreng 

en gaan hier graag mee aan de slag! 

Zo komt de dementievriendelijke 

wandeling terug tijdens de 

zomermaanden. Daarnaast starten 

in september de familiegroepen 

dementie, een moment om ervaringen 

uit te wisselen tussen familieleden van 

personen met dementie.

Heb je vragen rond dementie? Of 

heb je nog suggesties voor een 

dementievriendelijk Poperinge? 

Contacteer de Dienst Seniorenzorg: 057 

34 65 00, seniorenzorg@poperinge.be 

of de referentiepersoon dementie van 

OLV Gasthuis: 057 34 69 10.



ACTIVITEITENKALENDER 16

VAN ALLES WAT
JUNI
Stef Bos zong ooit het volgende: ‘Ik heb 

dezelfde ogen en krijg jouw trekken om mijn 

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij 

driftig maar we hebben onze rust gevonden. 

En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet 

zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik hetzelfde 

ritueel. Papa, ik lijk steeds meer op jou…’

Na Moederdag in mei worden in juni de 

‘vadertjes’ in de verf gezet.  

Dit jaar worden de mannen gevierd 

tijdens een traktaat met een biertje en een 

aperobordje in het OLV Gasthuis. De mannen 

van Emmaüs gaan richting de kroeg om het 

ware cafégebeuren nog eens te beleven.

Terwijl de studenten nog even aan het 

zwoegen zijn om de laatste examens af te 

ronden, begint het vakantiegevoel bij velen 

stilletjes aan op te komen. Genieten van de 

zonnestralen in de binnentuin, uitstappen 

maken, vakantiekaartjes ontvangen, een rit 

met de rolstoelfiets,… 

In Emmaüs staan enkele extra daguitstapjes 

gepland. Zo gaan we wandelen in Diksmuide, 

bezoeken we oude ambachten in Steenwerck 

en maken we contact met dier en natuur op 

een zorgboerderij.

We kijken er naar uit om op dinsdag 7 juni 

Johny Clarisse te ontvangen in het OLV 

Gasthuis. Met z’n accordeon slaagt hij er 

telkens in heel wat sfeer en ambiance te 

brengen!

Dinsdag 14 juni organiseren we in Emmaüs 

een wielernamiddag met bierproeverij. 

Niemand minder dan Peter Farazijn komt ons 

toelichting geven rond enkele wielerverhalen.

Na enkele jaren mogen we er eindelijk nog 

eens op uit trekken per afdeling tijdens 

onze daguitstap. Dit jaar trekken we naar De 

Lovie. We wandelen eerst tot aan de hoeve. 

’s Middags kunnen we er een broodmaaltijd 

en drankje nuttigen in “Het Trefhuis”. Genoeg 

kracht opgedaan om nog een stevige 

wandeling te maken op het domein in de 

namiddag. Tot slot eindigen we deze mooie 

dag met een stukje taart en een kopje koffie.

Maandag 20 juni organiseren we voor de 1ste 

keer een “bake-off” in het OLV Gasthuis. De 3 

verschillende livings kregen de opdracht een 

fruittaart te maken. Benieuwd hoe ze dit elk 

op hun eigen manier zullen invullen?! Dinsdag 

21 juni proeven we de taarten en wordt de 

winnaar bekend gemaakt!

Op dinsdag 28 juni wordt opnieuw een 

schoenenverkoop gepland. Tussen 10.00 en 

16.00 uur kan je schoenen komen passen in 

de polyvalente zaal. Er worden zowel dames- 

als herenschoenen voorzien in verschillende 

leuke modellen! 

Ook in juni gaat het bewonersparlement 

opnieuw door, is er contactkoor, gaan we 

zwemmen, genieten we van een uitgebreid 

ontbijt en worden de jarigen gevierd. 

We wensen jullie alvast een leuk ‘begin van 

de zomer toe’ want binnenkort valt ook de 

langste dag van het jaar! 



ACTIVITEITEN JUNI
ALGEMENE INFO OLV GASTHUIS
• 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 7 juni en dinsdag 21 juni.

• Eucharistieviering 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. 

ALGEMENE INFO EMMAUS
• De cafetaria is open op maandag, woensdag en vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur.  

Tijdens het weekend en op feestdagen van 14.30 tot 17.00 uur.

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

ACTIVITEITEN
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 17

AW FIORETTI & DE VLIERING
ALGEMEEN
• Bibliotheek: Op dinsdag 14 en 28 juni  

komt een medewerker langs met nieuw ‘leesvoer’.

• Dinsdag 7 juni om 14.30 uur: OPTREDEN  

van Johnny CLARYSSE in de polyvalente zaal.

• Maandag 27 juni om 15.00 uur: GEBEDSDIENST  

voor overleden bewoners van juni in de kapel.

AW FIORETTI
Elke vrijdagnamiddag vanaf 14.30 uur:  

KOFFIENAMIDDAG in ’t Fonteintje.

Iedereen is 

steeds van harte 

welkom op de 

activiteiten!



ACTIVITEITENKALENDER 18

DE WINGERD
WOENSDAG  1 JUNI

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 CULINAIR – groenteslaatje voor bij

 avondmaal (Living De Wingerd)

DONDERDAG 2 JUNI

10:00 UITSTAP naar De Lovie 

14:30 SPELNAMIDDAG – Huis-tuin-keuken-

 spel (Living De Wingerd)

VRIJDAG 3 JUNI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 MUZIEK – uit ‘De Tijd van Toen’

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 7 JUNI        CAFETARIA GESLOTEN 

14:30 OPTREDEN van Johnny CLARYSSE

 (Polyvalente zaal) 

WOENSDAG 8 JUNI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Wingerd)

DONDERDAG 9 JUNI 

14:30 BEWEGING – Gymnastiek

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 10 JUNI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BELEEFTV (Living De Wingerd)

MAANDAG 13 JUNI 

14:30 BEWEGING – Gymnastiek

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 14 JUNI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Wingerd)

WOENSDAG 15 JUNI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 CULINAIR – Aardbeienmilkshake

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 16 JUNI 

14:30 MANNENGROEP – Biertje + apero

 n.a.v. Vaderdag (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 17 JUNI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VOORLEZEN + PLANTEN VERZORGEN

 (Living De Wingerd)

MAANDAG 20 JUNI 

14:30 BAKE OFF – Fruittaart  maken

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 21 JUNI        CAFETARIA GESLOTEN   

08:00 ONTBIJTBUFFET De Wingerd en

 Kortverblijf (Polyvalente zaal)

14:30 TAART PROEVEN & BEKENDMAKING

 winnaar BAKE OFF (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 22 JUNI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWEN – Buiten zitten bij mooi weer

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 23 JUNI 

14:30 COGNITIEVE – Hersengym

 (Living De Wingerd)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van juni (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 24 JUNI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 MUZIEKNAMIDDAG (Living De Wingerd)

MAANDAG 27 JUNI 

14:30 COGNITIEVE – Spreekwoorden

 (Living De Wingerd)

15:00 GEBEDSDIENST voor de overleden

 bewoners van juni (Kapel)

DINSDAG 28 JUNI 

09:00  BIBLIOTHEEK (Op kamer)

10:00   SHOPDAG – Schoenenverkoop

 (Polyvalente zaal) + 

 GOED-bus (Hoofdingang)

WOENSDAG 29 JUNI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENNAMIDDAG (Living De Wingerd)

DONDERDAG 30 JUNI 

14:30 CULINAIR – Fruitsla maken

 (Living De Wingerd)



ACTIVITEITENKALENDER 19

ZORGVERDIEPING 1
WOENSDAG  1 JUNI

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 CULINAIR – Fruitsalade maken voor bij

 avondmaal (Living De Maretak)

DONDERDAG 2 JUNI

14:30 CULINAIR – Bakken (Living De Maretak)

VRIJDAG 3 JUNI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 CREA – Decoratie n.a.v. Vaderdag

 (Living De Maretak)

DINSDAG 7 JUNI        CAFETARIA GESLOTEN 

14:30 OPTREDEN van Johnny CLARYSSE

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 8 JUNI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 9 JUNI 

10:00 UITSTAP naar De Lovie voor de

 bewoners van De Busseboom  

14:30 COGNITIEVE – Kruiswoordraadsels

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 10 JUNI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VERWENNAMIDDAG (Living De Maretak)

MAANDAG 13 JUNI 

10:00 UITSTAP naar De Lovie voor de

 bewoners van De Bollaard  

14:30 FILM: ‘Gaston & Leo’ (Living De Maretak)

DINSDAG 14 JUNI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:00 BEWONERSPARLEMENT (De Mansarde)

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

14:30 SPELNAMIDDAG – Bingo

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 15 JUNI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 MUZIEKNAMIDDAG (Living De Maretak)

DONDERDAG 16 JUNI 

08:00 ONTBIJTBUFFET   (Polyvalente zaal)

14:30 MANNENGROEP – Biertje + apero

 n.a.v. Vaderdag (Polyvalente zaal)

14:30 ACTIVITEIT n.a.v. Vaderdag

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 17 JUNI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 CULINAIR – bananenmilkshake maken

 + HANDWERK (Living De Maretak)

MAANDAG 20 JUNI 

14:30 BAKE OFF – Fruittaart (Living De Maretak)

DINSDAG 21 JUNI        CAFETARIA GESLOTEN   

14:30 TAART PROEVEN + BEKENDMAKING

 winnaar BAKE OFF (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 22 JUNI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Maretak)

DONDERDAG 23 JUNI 

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van juni (Polyvalente zaal)

14:30 COGNITIEVE – Kruiswoordraadsels

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 24 JUNI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VERWENNAMIDDAG (Living De Maretak)

MAANDAG 27 JUNI 

14:30 VERWEN – Bij mooi zitten we buiten

 (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST voor de overleden

 bewoners van juni (Kapel)

DINSDAG 28 JUNI

09:00   BIBLIOTHEEK (Op kamer)

10:00   SHOPDAG – Schoenenverkoop 

(Polyvalente zaal) + GOED-bus (Hoofdingang)

WOENSDAG 29 JUNI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENNAMIDDAG (Living De Maretak)

DONDERDAG 30 JUNI 

14:30 BEWEGING – Zumba (Living De Maretak)
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ZORGVERDIEPING 2
WOENSDAG  1 JUNI

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 INDIVIDUELE (Living De Nok)

DONDERDAG 2 JUNI

14:30 CULINAIR – bakken (Living De Nok)

VRIJDAG 3 JUNI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

DINSDAG 7 JUNI        CAFETARIA GESLOTEN 

14:30 OPTREDEN van Johnny CLARYSSE

 (Polyvalente zaal) 

WOENSDAG 8 JUNI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 INDIVIDUELE – kamerbezoeken 

DONDERDAG 9 JUNI 

14:30 ACTIVITEIT in de living (Living De Nok)

VRIJDAG 10 JUNI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Nok)

MAANDAG 13 JUNI 

14:30 MUZIEK – Youtube (Living De Nok)

DINSDAG 14 JUNI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:00 BEWONERSPARLEMENT (De Mansarde)

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

14:30 FILM (Living De Nok)

WOENSDAG 15 JUNI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 COGNITIEVE – Kruiswoordraadsels 

 (Living De Nok)

DONDERDAG 16 JUNI 

14:30 MANNENGROEP – Biertje + apero

 n.a.v. Vaderdag (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 17 JUNI 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Polyvalente zaal)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VERWEN – Relaxatiebad (Living De Nok)

MAANDAG 20 JUNI 

14:30 BAKE OFF – Fruittaart maken

 (Living De Nok)

DINSDAG 21 JUNI        CAFETARIA GESLOTEN   

14:30 TAART PROEVEN + BEKENDMAKING

 winnaar BAKE OFF (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 22 JUNI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 23 JUNI 

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de

 bewoners van juni (Polyvalente zaal)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Nok)

VRIJDAG 24 JUNI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 GEHEUGENTRAINING (Living De Nok)

MAANDAG 27 JUNI 

14:30 VERWEN (Living De Nok)

15:00 GEBEDSDIENST voor de overleden

 bewoners van juni (Kapel)

DINSDAG 28 JUNI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

10:00 SHOPDAG – Schoenenverkoop

 (Polyvalente zaal) + 

 GOED-bus (Hoofdingang)

WOENSDAG 29 JUNI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 30 JUNI 

10:00 UITSTAP naar De Lovie voor de

 bewoners van De Voute 

14:30 VERWEN – Bij mooi weer zitten we

 buiten (Living De Nok)



ACTIVITEITENKALENDER 21

KORTVERBLIJF
WOENSDAG  1 JUNI

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 CULINAIR – Fruitsalade maken voor biJ

 avondmaal (Living De Maretak)

DONDERDAG 2 JUNI

10:00 UITSTAP naar De Lovie  

14:30 BAKKEN (Living De Maretak)

VRIJDAG 3 JUNI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 CREA – Decoratie n.a.v. Vaderdag

 (Living De Maretak)

DINSDAG 7 JUNI        CAFETARIA GESLOTEN 

14:30 OPTREDEN van Johnny CLARYSSE

 (Polyvalente zaal) 

WOENSDAG 8 JUNI 

14:00   KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 9 JUNI 

14:30 COGNITIEVE – Kruiswoordraadsels

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 10 JUNI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VERWENNAMIDDAG (Living De Maretak)

MAANDAG 13 JUNI 

14:30 FILM: ‘Gaston & Leo’ (Living De Maretak)

DINSDAG 14 JUNI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

14:30 SPELNAMIDDAG – Bingo

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 15 JUNI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 MUZIEKNAMIDDAG (Living De Maretak)

DONDERDAG 16 JUNI 

14:30 MANNENGROEP – Biertje + apero

 n.a.v. Vaderdag (Polyvalente zaal)

14:30 ACTIVITEIT n.a.v. Vaderdag

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 17 JUNI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 CULINAIR – Bananenmilkshake maken

 (Living De Maretak)

MAANDAG 20 JUNI 

14:30 BAKE OFF – Fruittaart maken

 (Living De Maretak)

DINSDAG 21 JUNI        CAFETARIA GESLOTEN   

08:00 ONTBIJTBUFFET voor De Wingerd en

 Kortverblijf (Polyvalente zaal)

14:30 TAART PROEVEN en BEKENDMAKING

 winnaar BAKE OFF (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 22 JUNI 

14:00   KAARTEN (Cafetaria)

14:30   ZANGNAMIDDAG (Living De Maretak)

DONDERDAG 23 JUNI 

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van juni (Polyvalente zaal)

14:30 COGNITIEVE – Kruiswoordraadsels

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 24 JUNI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 CREA – Handwerk (Living De Maretak)

MAANDAG 27 JUNI 

14:30 VERWEN – Bij mooi weer zitten we

 buiten (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST voor de overleden 

bewoners van juni (Kapel)

DINSDAG 28 JUNI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

10:00 SHOPDAG – Schoenenverkoop

 (Polyvalente zaal) + 

 GOED-bus (Hoofdingang)

WOENSDAG 29 JUNI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BEWEGING – Ballenspel

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 30 JUNI 

14:30 BEWEGING – Zumba

 (Living De Maretak)
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DE PLATAAN
WOENSDAG 1 JUNI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

 - RECEPTEN RADEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GEZELSCHAPSSPELEN – UNO

 - KRUISWOORDRAADSELS

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA – kleuren

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - KAARTING

 - CAFETARIABEZOEK

DONDERDAG 2 JUNI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - SPREUKEN

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - SWINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTING

 - UNO

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTING

 - BINGO

VRIJDAG 3 JUNI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - DIALECT

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - WANDELING

 - MUZIEKNAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDSLANG

namiddag

 - WANDELING

 - KAARTING

 - MUZIEKNAMIDDAG

ZATERDAG 4 JUNI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA – puzzelen/kleuren

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BAKKEN

 - BINGO

 - KAARTING

 PINKSTERMAANDAG 6 JUNI

DE PLATAAN IS GESLOTEN

DINSDAG 7 JUNI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - WOORDSLANG

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - RAD VAN FORTUIN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - GEZELSCHAPSSPELEN

WOENSDAG 8 JUNI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

 - UITSTAP

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - POPERINGE VERBEELDT

 - UITSTAP

ZAAL NOORD
voormiddag

 - UITSTAP

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTING

 - VOLKSSPELEN

 - UITSTAP

DONDERDAG 9 JUNI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GALGJE

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN

 - KAARTING

VRIJDAG 10 JUNI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren 

 - MARKTBEZOEK

 - GALGJE
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namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren 

 - SWINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - MARKTBEZOEK

namiddag

 - ZITDANSEN

 - KAARTING

ZATERDAG 11 JUNI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - UNO

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KAARTING

 - BAKKEN

 - GEZELSCHAPSSPELEN

MAANDAG 13 JUNI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BINGO

namiddag

 - 6-LETTERSPEL

 - CREA – puzzelen/kleuren 

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - GEZELSCHAPSSPELEN

namiddag

 - BELEEF TV

 - KAARTING

DINSDAG 14 JUNI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren 

 - BELEEF TV

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - FILM

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

WOENSDAG 15 JUNI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GANZENSPEL MET VRAGEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - WANDELING

 - FOTOBINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - UNO

namiddag

 - WANDELING

 - KAARTING

 - FOTOBINGO

DONDERDAG 16 JUNI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

 - GOOGLE STREETVIEW

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

 - GEZELSCHAPSSPELEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN

 - KAARTING

VRIJDAG 17 JUNI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - 1-6-SPEL

 - BINGO MET VRAGEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - ZITDANSEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - KAARTING

 - GOOGLE STREETVIEW

ZATERDAG 18 JUNI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA  - puzzelen/kleuren

 - GEZELSCHAPSSPELEN

namiddag

 - BUITEN ZITTEN

 - GEZELSCHAPSSPELEN

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KAARTING

MAANDAG 20 JUNI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - UITSTAP

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - UITSTAP

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - UNO

 - UITSTAP

namiddag

 - KAARTING

 - UITSTAP
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 DINSDAG 21 JUNI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - ALFABETSPEL

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren 

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - WAFELS BAKKEN

 - KAARTING

WOENSDAG 22 JUNI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren 

 - GEHEUGENTRAINING

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BEWEGING

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - UNO

 - KAARTING

DONDERDAG 23 JUNI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - SWINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - 1-6-SPEL

 - KAARTEN

namiddag

 - KAARTING

 - FILMNAMIDDAG

VRIJDAG 24 JUNI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MARKTBEZOEK

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - MARKTBEZOEK

 - KAARTEN

namiddag

 - RAD VAN FORTUIN

 - KAARTEN

ZATERDAG 25 JUNI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

 - CREA  - puzzelen/kleuren

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - WOORDSLANG

 - WOORDZOEKER

 - KAARTEN

MAANDAG 27 JUNI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - QUIZ

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - KAARTING

 - MONOPOLY

DINSDAG 28 JUNI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GALGJE

 - UNO

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren 

 - WANDELING

ZAAL NOORD
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPEL

 - KAARTING

 - WANDELING

WOENSDAG 29 JUNI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - WOORDZOEKERS

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren 

 - SWINGO

 - CAFETARIABEZOEK

 
 
 
 



EMMAUS
WOENSDAG  1 JUNI

10:00 UITSTAP naar Diksmuide

14:00 CREATIEF ATELIER (Living d'Hoppebel)

DONDERDAG 2 JUNI

10:00 EUCHARISTIEVIERING  (Cafetaria de Plokker)

14:30 INDIVIDUELE (Op kamer)

VRIJDAG 3 JUNI 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living d'Hoppescheute)

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living 't Hoppeblad)

10:00 BEWEGING – De lustige stappers  

DINSDAG 7 JUNI        

10:00 UITSTAP naar De Lovie voor  bewoners van

 't Hoppeblad

14:30 UITSTAP met de rolstoelfiets 

WOENSDAG 8 JUNI 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living ’t Hommelhof)

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living d'Hoppebel)

DONDERDAG 9 JUNI 

10:00 EUCHARISTIEVIERING (Cafetaria de Plokker)

13:30 VADERDAGACTIVITEIT – De bruine kroeg

VRIJDAG 10 JUNI 

10:00 BEWEGING – De lustige stappers 

14:30 CULINAIR – Bakken (Living ’t Hoppeblad)

MAANDAG 13 JUNI 

14:30 COGNITIEVE – Geheugentraining 

 (Living d'Hoppescheute)

DINSDAG 14 JUNI 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living d'Hopperanke)

14:30 THEMADAG – Wielernamiddag met  Peter FARAZIJN

 + Bierdegustatie (Cafetaria de Plokker)
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ZAAL NOORD
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - UNO

 - KAARTING

 - CAFETARIABEZOEK

DONDERDAG 30 JUNI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren 

 - VERJAARDAGSFEEST

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTING

 - KRANT BESPREKEN

 - UNO

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - VERJAARDAGSFEEST
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WOENSDAG 15 JUNI 

14:00 CREATIEF ATELIER (Living d'Hoppebel)

DONDERDAG 16 JUNI 

10:00 EUCHARISTIEVIERING 

 (Cafetaria de Plokker)

10:00 UITSTAP voor de bewoners

 van d’Hoppescheute  

VRIJDAG 17 JUNI 

10:00 BEWEGING – De lustige stappers 

14:00 WANDELING samen met leerlingen

 van De Ast

MAANDAG 20 JUNI 

14:30 BEWEGING & GEZONDHEIDSQUIZ 

 (Vergaderzaal)

DINSDAG 21 JUNI           

14:30 CREA (Vergaderzaal)

14:30 UITSTAP met de rolstoelfiets 

14:30 KAARTEN (Living ’t Hommelhof)

WOENSDAG 22 JUNI 

10:00 UITSTAP naar Steenwerck  

DONDERDAG 23 JUNI 

10:00 UITSTAP voor de bewoners van

 d’Hopperanke 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

VRIJDAG 24 JUNI 

10:00 UITSTAP naar de Eindejaarsvoorstelling

 van de Kunstacademie 

10:00 BEWEGING – Zwemmen 

MAANDAG 27 JUNI 

14:30 COGNITIEVE – Fotoquiz

 (Living ’t Hoppeblad)

DINSDAG 28 JUNI 

14:30 CULINAIR – Confituur maken

 (Living ’t Hommelhof)

14:30 REMINISCENTIE – Kletspot

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 KAARTEN (Living ’t Hommelhof)

WOENSDAG 29 JUNI 

14:00   CREATIEF ATELIER (Living d'Hoppebel)

DONDERDAG 30 JUNI 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige 

 bewoners van juni

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 BELEEFTV (Living d'Hoppebel)
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wonen en leven

Heb jij goesting om jouw 
mening over het "wonen en 
leven" in huis met ons te delen?

Wij nodigen jou uit
voor onze  familieavond.

WaAROM DEELNEMEN?

We werken dit jaar verder aan het project "Wonen en leven" in wzc 
OLV Gasthuis en wzc Emmaüs. We vinden een warme omgeving 
en huiselijke sfeer belangrijk voor de bewoners zodat ze een plek 
hebben waar ze zich goed voelen. Samen met jou willen we 
ontdekken hoe we dit nog kunnen verbeteren.

AGENDA VAN DE AVOND

We starten met wat uitleg rond het 
verloop van het project  en spelen 
aansluitend het gepersonaliseerde 
inspiratiespel "Wonen en leven". 

PRAKTISCH

Woensdag 22 juni 2022, 
19u-20u30
aansluitend mogelijkheid om samen iets te drinken

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

vzw OLV Gasthuis | Ieperstraat 130 |
8970 Poperinge

Bel Daisy of Maarten: 057 34 69 10
of mail daisy.debacker@gasthuis.be

INSCHRIJVEN?

Kan je niet aanwezig zijn maar wil je 

wel meedenken? Ook dat kan je aan 

Daisy of Maarten laten weten.



TERUGBLIK OP
BEDANKINGSNAMIDDAG 
VOOR LEERLINGEN OLVI DIE 
VOELSCHORTEN MAAKTEN
In ons woonzorgcentrum vinden we het belangrijk om 

alle bewoners te bereiken. Met het team van ‘Wonen en 

leven’ wordt hier ten volle op ingezet. We kijken wat we 

bewoners kunnen aanbieden zowel tijdens activiteiten 

als doorheen de dag.

 

Voor mensen met vergevorderde dementie zetten we 

het laatste jaar in op prikkels: het is vaak niet eenvoudig 

om de juiste prikkels te kunnen aanbieden. We willen 

voldoende prikkelen, maar zijn ons ook bewust van 

teveel prikkels. 

Een voorbeeld van de acties die we in kader hiervan 

ondernamen, zijn de voelschorten. In samenwerking 

met de afdeling ‘mode’ van het OLVI werden een 

achttal voelschorten gemaakt. Deze schorten kunnen 

op de schoot van de bewoners gelegd worden en zijn 

voorzien van felle kleuren en allerlei materiaal (knopen, 

ritsen, parels, kantjes, balletjes,…) waaraan geprutst kan 

worden. Op die manier kunnen we tegemoetkomen 

aan hun behoefte naar een prikkeling van hun zintuigen 

en worden ze rustiger en minder angstig.

We bedankten dan ook graag de leerlingen en leerkrachten die hier met plezier in mee stapten 

met een bedankingsnamiddag.
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DAKWERKEN
Vorige weken was er wat gerommel op 

het dak van wzc OLV Gasthuis. Het dak 

van de cafetaria werd extra geïsoleerd 

en kreeg een nieuwe dakbedekking. Zo 

hebben we het daar koeler in de zomer 

en warmer in de winter. Het volledige huis 

kreeg een energiescan. We gebruiken de 

resultaten om verdere energiebesparende 

investeringen te plannen.

TONEELVOORSTELLING
'WIJ BLIJVEN LEVEN'
Dat was de titel van het toneel dat een aantal 

medewerkers en bewoners in mei speelden in wzc 

EMMAUS. Het werd een mooie opvoering rond een 

best wel heftig thema. Wat als dit onze laatste dag 

zou zijn? Overpeinzingen over het leven dat voorbij 

is en over de dag van vandaag. Hoe staan we in 

het leven? Wat is er belangrijk? De combinatie van 

emotie en humor schepte een waardevol resultaat 

dat door het publiek werd gesmaakt. 
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TERUGBLIK OP
Moederdag – Waar is dat feestje?
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TERUGBLIK OP
Kookclub – Bezoek aan Dadizele – Zangnamiddag – BBQ in Emmaüs – Huwelijksjubileum Anna Brysbaert
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TERUGBLIK OP
Puzzelen – Bananenmilkshake maken in De Wingerd – Wandelingen
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TERUGBLIK OP
Wandelingen – Cafetaria – Bingo – Voeldekens – Vinnie de Vis
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OP HET BORD: JUNI
Omwille van de situatie in 
Oekraïne en de gekende 
leveringsproblematiek die dit 
met zich meebrengt, zijn wij 
genoodzaakt om slechts eenmaal 
per week gefrituurde producten 
op het menu te plaatsen. Er werd 
ervoor gekozen om de frietjes op 
woensdag te behouden en op 
zondag een alternatief te zoeken.

WOENSDAG 1 JUNI
Luikse siroop

Venkelsoep
Vol-au-vent

Rauwkost / frietjes
Koek

Platte kaas met fijne kruiden
Kaas – hesp

DONDERDAG 2 JUNI
Choco

Groentesoep
Kalfsvink / vleesjus

Wortelen / aardappelen
Speculoosmousse

Bouilliesalade
Kaas – hesp

VRIJDAG 3 JUNI
Confituur

Knolseldersoep
Tomato-fish / Hollandaisesaus

Spinaziestamppot
IJsje

Sandwiches met chocolademelk
Kaas – hesp

ZATERDAG 4 JUNI
Speculoos

Aspergesoep
Varkenslapje / vleesjus

Boontjes  / aardappelen
Yoghurt

Kip salami
Kaas – hesp

ZONDAG 5 JUNI 
PINKSTEREN

Rozijnen-/koekenbrood

Tomatenroomsoep
Kalkoenrollade / gevogeltejus

Ananas / aardappelblokjes
Taart

Tomme blanche
Kaas – hesp

MAANDAG 6 JUNI 
PINKSTERMAANDAG

Confituur

Waterkerssoep
Vogelnest / tomatensaus
Parijse wortelen met tijm

Aardappelen
Chocoladepudding

Kippenwit
Kaas – hesp

DINSDAG 7 JUNI
Smeerkaas

Brunoisesoep met kerrie
Kalkoenlapje / braadjus

Boterbonen / puree
Fruit

Spaghetti bolognaise
Kaas – hesp

WOENSDAG 8 JUNI
Luikse siroop

Paprikasoep
Kippenbout / braadjus

Salade / frietjes
Koek

Gouda met tuinkruiden
Kaas – hesp

DONDERDAG 9 JUNI
Choco

Groentesoep
Varkensgebraad / picklessaus

Lentegroenten
Gebakken aardappelen

Sabayon

Filet d’Anvers
Kaas – hesp

VRIJDAG 10 JUNI
Confituur

Gevogelteroomsoep
Wijtingfilet / visvelouté
Romanescogroenten 

Puree met fijne kruiden
IJsje

Parijse worst
Kaas – hesp

ZATERDAG 11 JUNI
Chocolade

Wortelsoep met peterselie
Boomstammetje / braadjus
Appelmoes / aardappelen

Yoghurt

Kop in tomaat
Kaas – hesp

ZONDAG 12 JUNI
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Rosbief / rode wijnsaus

Erwten op z’n frans
Hertoginneaardappelen

Taart

Saint-Paulin
Kaas – hesp

   
MAANDAG 13 JUNI

Confituur

Slasoep
Kalkoengebraad / peperkoeksaus
Vergeten groenten / aardappelen

Aardbeienpudding

Kipsalade
Kaas – hesp

DINSDAG 14 JUNI
Smeerkaas

Brunoisesoep
Lamsburger / looksaus

Couscous
Fruit

Kaaskroketten
Kaas – hesp
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WOENSDAG 15 JUNI
Peperkoek

Knolseldersoep
Koude schotel / remouladesaus

Salade / frietjes
Koek

Abdijkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 16 JUNI
Choco

Groentesoep
Kippenbout / braadjus

Abrikozen met rozemarijn 
Gebakken krieltjes

Broodpudding

Kalfsworst
Kaas – hesp

VRIJDAG 17 JUNI
Confituur

Komkommersoep
Hokifilet / saffraansaus

Wortelstamppot
IJsje

Pistolets
Kaas – hesp

ZATERDAG 18 JUNI
Speculoos

Ajuinsoep
Kaashamburger / braadjus

Erwtjes / aardappelen
Yoghurt

Sardienen
Kaas – hesp

ZONDAG 19 JUNI
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep met bieslook
Provençaals stoofvlees 

Aardappelpartjes
Taart

Kruidenkaas
Kaas – hesp

Smakelijk!

MAANDAG 20 JUNI
Confituur

Wortel-linzensoep
Gekookte eieren / kaassaus

Spinaziestamppot
Karamelpudding

Kalkoenfilet
Kaas – hesp

DINSDAG 21 JUNI
Smeerkaas

Minestrone
Braadworst / ajuinsaus

Gestoofde courgette / puree
Fruit

Bloedworst met appelmoes
Kaas – hesp

WOENSDAG 22 JUNI
Luikse siroop

Bloemkoolsoep
Vol-au-vent / salade / frietjes

Koek

Mimolette
Kaas – hesp

DONDERDAG 23 JUNI
Speculoospasta

Groentesoep
Runderreepjes / kokoscurrysaus

Groenterijst
Citroentaartcrème

Preskop
Kaas – hesp

VRIJDAG 24 JUNI
Confituur

Preisoep
Wijtingfilet in beignetdeeg / tartaarsaus

Broccoli / puree
IJsje

Krabsalade
Kaas – hesp

ZATERDAG 25 JUNI
Koetjesreep

Seldersoep
Ardeense burger / mosterdsaus
Rabarbermoes / aardappelen

Yoghurt

Paardenfilet
Kaas – hesp

ZONDAG 26 JUNI
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatenroomsoep
Gents gebraad / dragonsaus

Wortelen en erwten / aardappelrösti
Taart

Camembert
Kaas – hesp

MAANDAG 27 JUNI
Confituur

Broccolisoep
Hongaarse goulash / pasta

Speculoospudding

Ardeense paté
Kaas – hesp

DINSDAG 28 JUNI
Honing

Getomateerde runderbouillon
Kipfilet / champignonsaus

Komkommersalade / aardappelen
Fruit

Vleeskroket
Kaas – hesp

WOENSDAG 29 JUNI
Peperkoek

Kervelsoep
Gehaktballetjes / tomatensaus

Salade / frietjes
Koek

Belegen kaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 30 JUNI
Choco

Groentesoep
Kalkoencordonbleu / braadjus

Bloemkool-broccolimix / puree
Kokosmousse

Kippenwit
Kaas – hesp



BEWONERS- & MEDEWERKERSNIEUWS 
VERJAARDAGEN
BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Vr. 03/06 Suzanne Geeraert (K 104) 92 jaar

Za. 04/06  Robertine Deconinck (K 252) 93 jaar

Ma. 06/06  Gisèle Dewitte (K 178) 97 jaar

Ma. 06/06  Monique Gryson (K 10) 85 jaar

Za. 11/06  Jeanne Cappoen (K 168) 96 jaar

Di. 14/06  Paula Vandevoorde (K 11) 90 jaar

Di. 14/06  Rita Kino (K 22A) 69 jaar

Do. 16/06  Robert Ollevier (K 148) 96 jaar

Ma. 20/06  Andréa Carron (K 24B) 93 jaar

Wo. 22/06  Jeannine Candeel (K 8) 87 jaar

Do. 30/06  Daniel Feryn (K 114) 85 jaar

GASTEN DVC DE PLATAAN
Za. 11/06  Freddy Baes 80 jaar

BEWONERS AW FIORETTI / DE VLIERING
Zo. 26/06  Jacqueline Casier 87 jaar

Zo. 26/06  Angèle Fiey 91 jaar

BEWONERS EMMAUS
Wo. 15/06  Yolanda Vandenbroucke 90 jaar

Za. 18/06  Francine Vandamme 68 jaar

Zo. 19/06  Gerard Parrin 87 jaar

Ma. 20/06  Marie-Thérèse Boudry 79 jaar

Ma. 20/06  Marcel Pannekoecke 80 jaar

Wo. 22/06  Aloïsius Gryson 94 jaar

Do. 30/06  Ivette Saesen 90 jaar

WIJ VERWELKOMEN

WZC OLV GASTHUIS
Robertine Bafcop-Deconinck (K 252) uit Reningelst

Willy Boutton (K 134) uit Poperinge

Marleen Deweerdt (K 107) uit Westouter

Gelukkige
verjaardag!
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WZC EMMAUS
Rosa Gruwier (K206) uit Poperinge

PERSONEEL
Wo. 01/06 Nancy Gekiere en 

  Tania Verschaeve

Do. 02/06 Cathérine Canele en

  Liesje Timperman

Za. 04/0 Ghislaine Dezoutter, 

  Marleen Gantois en

  Venistela Vensilas 

Ma. 06/06  Kayleigh Gesquiere

Di. 07/06 Mieke Hebben en 

  Rani Delbeke

Do. 09/06 Els Mazereel en Ilse Vitse

Vr. 10/06 Nele Vandenbruwaene en

  Anissa Dehollander

Do. 16/06 Sandra Delannoo

Vr. 17/06 Jamina Bollingier

Za. 18/06 Bryan Dekindt

Zo. 19/06 Evelien Ampe  

Di. 21/06 Mieke Specenier

Wo. 22/06 Cindy Vanneste

Za. 25/06 Thaïsa Papegaey 

Zo. 26/06 Carine Legrand

Ma. 28/06 Yana Slavova en 

  Beverly Deceuninck
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MEDEDELING

Op 2 mei 2022 kwam Marjorie Casier in dienst (keukenhulp OLVG).

Op 8 mei 2022 kwam Arrava Delancker in dienst (hotelmedewerker OLV).

Op 18 mei 2022 kwam Dolores Dequirez in dienst (verpleegkundige Emmaus).

LEVENSSNOEI

Op 4 mei 2022 overleed Gerarda Decae, weduwe van Lucien Calmeyn, oma van Brecht Caulier 

(animatie en vrijwilligerswerking wzc OLV Gasthuis)

Op 7 mei 2022 overleed Laura Duthoo, echtgenote van Roger Leroy, oma van de echtgenoot 

van Annelies Verhelle (team CDV De Plataan)

LEVENSSNOEI

WZC OLV GASTHUIS
Maria Fremeaux, overleden op 7 mei 2022 

op 86-jarige leeftijd.

AW FIORETTI
Gerarda Decae, overleden op 4 mei 2022 

op 91-jarige leeftijd.

‘k Heb voor de dood al meer dan eens

een lief gedicht geschreven

ik neem hem wel eens op m’n schoot

hij hoort zo bij het leven

ik weet hoe bang ik was als kind

wat heb ik ‘m geknepen

hij was m’n vijand, nu mijn vrind

nu heb ik hem begrepen

hij heeft mij zijn geheim verteld

en zo ben ik m’n angst ontgroeid

voor mij is hij een open veld

waar hemelhoog het voorjaar bloeit

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 MEI: 6/3/8/1/2/9/10/4/7/5

WINNAARS: Alice Boudry (K 117), Suzanne Geeraert (K 104), Jozef Huyghe (K 163) en

André Verdonck (K 115).

NIEUWE OPGAVE 
WOORDSCHAKELS

'WAT MOET ERTUSSEN?'
VOORBEELD: 

BRIEVEN BUS HALTE

HAGEL .............................................. ROOM

BROM .............................................. TUIG

SNEL .............................................. REIS

MILIEU .............................................. GEVER

BAK .............................................. WIEL

VUILNIS .............................................. DOEK

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

Oplossing afgeven in het afdelingsbureau of aan de receptie vóór 19 juni 2022.
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O F F S E T & D I G I T A L
D R U K K E R I J

GARAGE - CARROSSERIE - TANKSTATION

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

Het Ovenhuis
RESTAURANT - TEA ROOM

De Lille Joachim - Carton Greet

Watouplein I, 8978 Watou - 057 388 338

hetovenhuis@telenet.be - www.hetovenhuis.be

RUIMDIENST

ONTSTOPPINGEN

INDUSTRIËLE REINIGING

057 33 38 55 - www.lefevervgn.be

Uw drankenhandel sinds 1860

T 051 40 63 15

Interieur Vandeputte bvba
Couthoflaan 20 G-H, 8972 Proven

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

www.netcrew.be


