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Werelddierendag
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MAANDELIJKS HUISKRANTJE VAN OLV GASTHUIS



VOORWOORD

Beste lezer,

In oktober hebben we jaarlijks werelddierendag. Binnen onze werking merken we dat contact 

met dieren een positieve invloed kan hebben op het welbevinden van onze bewoners. Zo 

vergezelt Vic zijn baasje tijdens haar werkuren bij ons in huis en maakt hij contact met heel wat 

van onze bewoners. Daarnaast hebben we ook 

nog een aantal andere dieren in huis.

In dit nummer geven we het thema dieren dan 

ook graag wat meer aandacht met individuele 

verhalen, anekdotes en aangepaste activiteiten. 

We kijken al uit naar het bezoek van de 

mobiele boerderij in wzc Emmaüs.

Oktober is ook de maand waarin we al onze 

vrijwilligers uitnodigen om hen heel oprecht 

te bedanken en te waarderen voor hun 

inzet. Hun inzet is goud waard voor onze 

bewoners!

Veel leesplezier!

Mieke Vandeputte, 
directeur
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EVEN STILSTAAN BIJ
'LACHENDE PAUS' JOHANNES  
PAULUS I ZALIG VERKLAARD
Een van de kortst dienende pausen ooit is op zondag 4 september op een 

regenachtig Sint-Pietersplein in Rome zalig verklaard door paus Franciscus. 

Deze prees Johannes Paulus I voor het tonen van Gods goedheid in de 

wereld en voor zijn compromisloos leven volgens het evangelie.

WIE WAS JOHANNES PAULUS I? 
Hij werd op 17 oktober 1912 in Italië geboren 

als Albino Luciani. Zijn vader was bouwvakker 

en werkte een groot deel van het jaar als 

seizoenarbeider in Duitsland. Zijn moeder was 

een eenvoudige diepgelovige vrouw. Het was 

zeker door bemiddeling van zijn moeder dat 

vader Luciani aan Albino te toestemming gaf 

om aan zijn priesterstudies te beginnen. Hij 

was geen bijzonder briljante student maar viel 

wel op door zijn bijzondere aandacht voor de 

vele sociale problemen. Hij heeft ook nooit zijn 

afkomst verloochend. 

Na zijn priesterwijding in 1955 werd 

Albino achtereenvolgens kapelaan in zijn 

geboortedorp en aansluitend professor aan het 

grootseminarie van Bellano. In 1958 werd hij 

tot bisschop gewijd en één jater later, in 1969 

werd hij patriarch van Venetië. Dit gebeurde 

vooral ook op aandringen van vele gelovigen in 

zijn Bisdom. Hij bleef echter steeds dicht bij het 

leven, bij zijn mensen. 

Na het overlijden van Paus Paulus VI op  

6 augustus 1978 moest er een nieuwe paus 

gekozen worden. Op 25 augustus 1978 

begon het conclaaf. De vergadering van 

alle kardinalen uit de hele wereld die nog 

stemgerechtigd waren, hadden zich in Rome 

verzameld. Alhoewel er in het verleden meestal 

meerdere dagen nodig waren om tot een 

duidelijke keuze te komen, was voor hem maar 

één dag nodig. Op 26 augustus werd hij de 

eerste paus afkomstig uit een arbeidersfamilie. 

Zijn naamkeuze was bijzonder. Nooit voordien 

had een paus een dubbele naam gehad. Als 

reden voor deze naamkeuze gaf hij aan dat 

paus Johannes XXIII hem tot bisschop had 

benoemd en dat paus Paulus VI hem tot 

aartsbisschop en kardinaal had gemaakt. 

Bij zijn eerste toespraak als paus op zondag 

27 augustus viel meteen zijn eenvoud in zijn 

spreken op. Tegelijk was hij een vlotte spreker 

die door zijn vriendelijke uitstraling al vlug de 

bijnaam ‘de lachende paus’ kreeg. 

Op 29 september 1978 werd paus Johannes 

Paulus ’s morgens dood aangetroffen in zijn 

bed. Een arts stelde vast dat hij – vermoedelijk 

al de avond voordien – gestorven was aan een 

hartaanval. De verslagenheid bij de gelovigen 

in heel de wereld was groot.

10 - 16 OKTOBER: WEEK VAN DE SPIRITUELE ZORG, THEMA 'HOOP' 
In deze week nodigen we bewoners, collega’s, familieleden en vrijwilligers uit om elkaar een 

“hoopvol” teken te geven. Op enkele locaties zullen er kaartjes beschikbaar zijn met een korte 

tekst van hoop. Kies zelf een kaartje en vul dit eventueel aan met een persoonlijk woord. Je kan 

dit geven aan een vrij gekozen iemand: een collega, bewoner, familielid, vrijwilliger …

Locaties waar de kaartjes liggen in OLV Gasthuis: aan de receptie, de personeelsingang, de liften 

van de zorgafdelingen, in de cafetaria – in Emmaüs: aan de ingang, in de Plokker, in de livings.
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VAN ALLES WAT 
DIERENPLEZIER
ONZE HUISHOND VIC  
Op 4 oktober is het Werelddierendag. Een 

moment om even stil te staan bij hoe het met 

Vik gaat! Vik is nu 6 maand oud en nog volop 

in opleiding. Zo komt hij vaak mee naar het 

woonzorgcentrum Gasthuis en Emmaüs. Hij voelt 

zich al helemaal thuis! Je ziet hem regelmatig met 

zijn baasje wandelen in de gang of langsgaan bij de 

bewoners. Hij is lief, zachtaardig naar de bewoners 

en brengt vaak heel wat zaken los bij hen. Zijn 

opleiding duurt nog even en geleidelijk aan zal hij 

meer vrijheid krijgen in huis.

Vik is een Nova Scotia Duck Tolling Retriever of 

‘Toller’. Wat zijn de eigenschappen van dit ras?

Tollers zijn zeer intelligente en gemakkelijk te 

trainen honden. Het zijn echte mensenvrienden! 

Ze hebben een speels karakter en zijn vriendelijk 

en sociaal. Ze zijn heel gevoelig en gehecht aan 

het gezin en voelen ook snel hoe de mensen 

rondom zich voelen. Ze zijn liefdevol en geduldig.

Opleiding

Tollers hebben nood 

aan een positieve, 

vriendelijke maar 

consequente opvoeding. 

Ze zijn erg slim. Vik krijgt 

tweemaal per week les 

in de hondenschool.

Hij leert snel en is een 

grote deugniet!

HUISDIEREN IN LIVING DE NOK  
In de living De Nok op het tweede 

verdiep hebben we 2 visjes en 2 kanaries 

in de gang. Voor deze laatste zorgt Joël 

Roose dat ze steeds voldoende water en 

eten hebben. Joël staat er ook op dat de 

kooi wekelijks wordt gereinigd. Een echte 

vogelliefhebber!

Onze visjes staan centraal in De Nok. 

Leuk om te zien dat de bewoners 

opfleuren als ze hiernaar kijken. Ook 

helpen ze onthouden om die beestjes 

eten te geven.
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BEESTENBOEL BIJ THAÏSA PAPEGAEY
Oeioei … waar moet ik beginnen met al mijn lieve schatjes thuis, precies een dierentuin bij ons 

thuis. Wij hebben een trouwe viervoeter genaamd Ayco, hij werd 1 jaar op 11 augustus. Het is 

zo’n lieve schat, hoeveel liefde je daarvan krijgt, is onwaarschijnlijk. Heb je eens een mindere dag 

dan is hij er altijd om je op te fleuren. Dan hebben wij nog twee raskatjes in huis, beiden zijn 2 

jaar oud: Tommy en Amira. Het zijn ook zo’n lieve verwende beestjes die stiekem ook wel eens 

op ons bed zouden komen slapen … Dan hebben we nog onze Stella, een groot geschenk dat 

wij haar 2 jaar geleden hebben gevonden en hebben opgevoed tot een tamme kat. De exacte 

leeftijd weten we niet omdat we haar hebben gevonden als een zwerfkatje. En als laatste mijn  

2 kleine pluizenbollekes, mijn dwergkonijntjes, van bijna 5 jaar, Igor en Neyla. Die 2 luxe beestjes 

leven in een groot paradijs voor hen alleen en hebben alle speelruimte die ze nodig hebben. Zo 

dit was mijn verhaal over onze gezellige beestenboel thuis, altijd wel iets te doen bij ons. 

HONDEN AAN DE TOP BIJ KEVIN 
DUFLOUCQ 
Bij ons thuis hebben we 2 Border Collies. 

Saiko is 7 jaar en mijn lievelingetje. Lucky is 4 

jaar en is de hond van mijn zus. Saiko kan heel 

wat trucjes doen en leert graag bij. Een paar 

voorbeelden van trucjes die hij kan zijn: zit, lig, 

voet, pootje, high five, box, mag niet, etc.. Hij 

is altijd bij mij waar ik ook heen ga. Hij slaapt 

zelfs in mijn slaapkamer in zijn eigen zetel die 

naast mijn bed staat. Border Collies zijn hele 

slimme honden en kunnen heel snel veel 

bijleren: Saiko wist zijn naam al na 4 dagen. 

Tevens hebben ze ook heel wat beweging en 

uitdagingen nodig anders vervelen ze zich 

rap. Elke dag een wandeling en spelen met 

onder andere een bal of stok geeft hen al veel 

voldoening.

EEN HOND OM VAN TE SNOEPEN 
(MALTEZER) BIJ INGE DUFLOU
Onze Lowie is een pittige Maltezer maar 

enorm lief. Hij is begin dit jaar geopereerd 

aan zijn knie. Na de operatie zijn we naar de 

fysiotherapeut geweest om vlot te herstellen. 

Daar hebben we ontdekt dat Lowie graag 

zwemt waardoor we nu maandelijks gaan 

zwemmen met hem. Na het zwemmen is hij 

wel versleten. Zijn beste vriendinnen zijn onze 

2 poezen Billy en Botje. We hebben deze 2 

sloebers gehaald bij dierenasiel Poezewoef in 

Poperinge. Ze werden achtergelaten samen 

met de mama en 2 broers. De eerste zorgen 

kregen ze bij een vriendin van mij die zich 

het welzijn van de dieren in het asiel nauw 

aantrekt. Zo hebben we onze schatten leren 

kennen. Ik durf te zeggen dat onze dieren een 

luxe leven hebben. Ze zijn verwend en indien 

je dieren niet graag ziet dan neem je er best 

geen want ook dieren verdienen liefde en 

zorg.
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BEZOEK BELEEFBOERDERIJ
'Nabij de zomerlinde' is de beleefboerderij waar we 

met enkele bewoners naartoe zijn geweest. Binnen een 

groen kader bieden ze arbeidsmatige of belevingsgerichte 

activiteiten aan die eigen zijn aan hun boerderij. Wij kozen 

uit hun waaier aan taken en activiteiten een programma 

op maat van de mogelijkheden en interesses van elke 

persoon zonder tijds- of prestatiedruk. 

Daarnaast kiest men ervoor om belevingsgericht te werken 

waarbij het in interactie gaan met de dieren, het genieten 

van het buiten zijn en het samen zijn centraal staan.

We startten onze dag met een warm onthaal samen met 

een drankje en een verse wafel. Ondertussen werden we 

ondergedompeld in het reilen en zeilen van de boerderij 

aan de hand van een filmpje op maat van de bewoners.

Als eerste activiteit gingen we richting de bloemen-, planten- en kruidentuin die gemaakt werd 

op hoogte van de bewoners. Daar konden we ruiken, proeven en voelen... De beleving met de 

zintuigen bracht veel bewoners terug naar hun eigen moestuintje van vroeger.

Na het bezoek aan de koeien op stal en in de weide trokken we terug naar binnen waar we 

heerlijke verse soep en een stevig maal achter de kiezen sloegen om er opnieuw tegen te kunnen.



In de namiddag stond er immers nog veel op de planning... Het 'poesteren' kon beginnen.

We startten bij het mini-paard dat we wortels gaven en konden strelen terwijl hij rustig bij de 

bewoners stond te grazen.

Daarna ging het richting de 

konijnen en de kip die meer 

dan één kunstje opvoerden 

voordat we bij de geitjes 

en de pony kwamen. Deze 

waren ook goed getraind, 

genoten van onze aandacht 

en het vullen van de buikjes.

Ook de kalfjes stonden 

geduldig hun beurt af te 

wachten. We maakten eerst 

de melk klaar vooraleer de 

kalfjes drinken te geven.  

Tenslotte sloten we onze dag 

af met het plukken en eten 

van verse tomaten. Mmm ... 

dat heeft gesmaakt!
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Het vele buiten vertoeven en interactief werken met de dieren 

gaf ons een dag vol voldoening waarna we moe maar voldaan 

terugkeerden naar huis met mooie herinneringen aan een 

fantastische dag.
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KATTENPARADIJS BIJ KATLEEN NEVEJANS 
In de zomer van 2017 kwam een 

uitgemergelde kater steeds bij ons op het 

terras bedelen voor eten. De afspraak was 

in ons gezin dat de poes niet binnen mocht 

komen. Maar ja, het werd winter en de poes 

bleef ook altijd komen en kreeg eten in de 

garage. Van het ene kwam het andere en al 

gauw zat Poes (zo noemden we ze) in onze 

living, in de zetel voor de kachel. 

In de 2018 zagen we op Facebook een foto 

passeren van een schattig rode kitten. Nee, 

we konden dit niet weerstaan en ja in juli 

2018 kwam onze Guus in ons gezin. 

We dachten 2 katers, daar blijft het ook 

bij. Maar in 2019 bracht Poes een kitten 

mee naar huis. Op zoek gegaan naar de 

eigenaars maar niemand die dit schattige 

katertje miste. En ja, ook deze werd 

geadopteerd door ons en Milo genaamd. 

Als kattenliefhebster was het mijn droom 

om ook een echte raskat te hebben en 

dan liefst een Maine Coon. In november 

2019 kwam Aslan, onze Maine Coon de 

kattenfamilie van 3 katers versterken. Aslan 

groeide uit tot een miniatuur leeuw.

In 2020 sloeg het noodlot toe. We moesten 

afscheid nemen van 2 katers. Milo werd 

aangereden en Poes stierf van ouderdom. Maar 

alsof dat nog niet genoeg was, werd ook onze 

Aslan ziek. 

De diagnose was F.I.P.. Dit is een virus dat veel 

katten doormaken maar en hier en daar heb 

je katten met een verminderd afweersysteem 

en dodelijk ziek worden. Dit was het geval bij 

onze Aslan. Onze Guus bleef helemaal alleen 

achter en treurde zichtbaar. We gingen kijken bij 

dierenasiel Poezewoef en adopteerden daar de 

schattige zwarte kater Blacky. 

Ondertussen was de liefde voor de Maine Coon 

nog sterk aanwezig en gingen we op zoek naar 

een nieuwe. Eindelijk mochten we in het voorjaar 

van 2021 gaan kijken in een cattery waar we 

verliefd werden op Arthur. Diezelfde week werd 

ik opgebeld door de cattery waar Aslan vandaan 

kwam. Ze kwam met verrassend nieuws. 

We mochten een nieuwe kitten gaan kiezen 

als garantie voor onze veel te vroeg gestorven 

Aslan. En zo kwam in augustus 2021 ook Louis 

in ons gezin. Eén ding is zeker, het is hier nooit 

saai met 4 katers in huis. We zouden het ook 

niet anders willen!

Van links naar rechts: Poes – Guus – MIlo – Aslan – Blacky – Arthur – Louis

VIVE LA VACHE
Vive La Vache te Wijtschate is een uniek landbouwbedrijf met daaraan gekoppeld een bloeiende 

hoeveshop met een gezellige tearoom.

Met een aantal bewoners die vroeger ook de landbouwstiel uitgeoefend hebben, zijn we dit 

concept gaan ontdekken. Vanuit de tearoom zagen we de melkrobot waar de koeien gemolken 

worden. Spontaan werden er leuke verhalen gedeeld van vroeger. De bazin kwam ook nog eens 

extra uitleg geven van hoe alles nu in zijn werk gaat. Dit is een wereld van verschil in vergelijking 

met vroeger gaven de bewoners aan. Ondertussen konden we genieten van een lekker potje 

koffie met een ambachtelijke pannenkoek of ijsje.
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DIERENPARADIJS  BIJ RIA DENYS
Wij hebben onze trouwe labrador, Lotte, chocoladebruin van kleur en een echte brave, al 

bijna 10 jaar. Onze poes Oscar was amper een 6-tal weken oud, zat onder de vlooien en was 

ondervoed toen ze bij ons aankwam. We hebben ze opgekweekt met een papfles. Ze is zo'n lief 

beestje en je voelt haar dankbaarheid. Ze is intussen al 1 jaar oud. De 2 dwergkonijnen in de tuin 

voor de kleinkinderen zijn ook verwend met een 

grote ren. Tot slot hebben we nog de poes van 

mijn mama. Mama is verleden jaar gestorven en 

haar oogappel is bij mij. Ik had beloofd om goed 

voor haar te zorgen, mijn grootste en beste vriend, 

het laatste stukje van mijn mama waar ik zo van 

hou, mijn Prutje.

BEZOEK AAN SEALIFE
We zijn met Godelieve en Agnes op uitstap geweest 

naar de zee. In de voormiddag zijn we naar Sealife 

geweest. Daar hebben we ’s middags een hot dog 

gegeten. In de namiddag zijn we naar Blankenberge 

gereden om een ijsje te eten op de dijk. 

Godelieve: We hebben een hele mooie dag gehad. 

Het was enorm mooi weer. Ideaal weer eigenlijk, 

met een aangenaam windje. Naar Sealife was ik 

nog nooit geweest. Heel mooi met al die vissen, 

het is eens wat anders. Heel leuk dat we nadien 

nog naar de zee zijn gereden. We zijn tamelijk 

dicht kunnen rijden van het strand met onze 

rolwagen. Op de dijk hebben we een lekker ijsje 

gegeten. Het was leuk om een samen met mijn 

nicht Agnes op stap te gaan.

Agnes: Het was een mooie dag. De tijd ging die 

dag enorm vlug. Het was de eerste keer dat ik de 

zee heb gezien. Zo’n grote plas! We zijn er vroeger 

nooit geraakt. We hebben altijd heel hard gewerkt 

en voor ons was het nooit zondag. Dat bestond 

niet, altijd werken. 

Godelieve en Agnes: We zouden direct nog eens 

meegaan. Het was die dag ook rustig aan zee, 

dat was aangenaam. Nadien hebben we de foto’s 

gekregen die werden gemaakt. We zijn er heel blij 

mee. Het zijn mooie herinneringen.

WERELD
DIERENDAG

ONS HART KLOPT 
OOK VOOR DIEREN

WOENSDAG 5 OKTOBER 2022
in woonzorgcentrum 

Emmaüs |  14u-16u

BRENG JI J  
JE HUISDIER MEE?

WE BIEDEN JE EEN DRANKJE EN EEN 
VERSNAPERING AAN IN DE CAFETARIA.

Neem contact  op met:
Si lke |  057 35 27 99 |

vr i jwil l igers.e@olvgasthuis.be

Ontdek op donderdagnamiddag 
6 oktober de mobiele boerderij 
bij wzc Emmaüs.

WERELD
DIERENDAG

ONS HART KLOPT OOK VOOR DIEREN

WOENSDAG 5 OKTOBER 2022
in woonzorgcentrum 

OLV Gasthuis |  14u-16u

BRENG JI J  
JE HUISDIER MEE?

WE BIEDEN JE EEN DRANKJE EN EEN
VERSNAPERING AAN IN DE CAFETARIA.

Neem contact  op met:
Brecht  |  057 34 69 10 |

vr i jwil l igers@olvgasthuis.be
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VAN ALLES WAT 
NAZORG BIJ ONZE BEWONERS,
WE WERKEN ER SAMEN AAN!
In OLV Gasthuis vzw blijven we belang hechten aan een goede 

nazorg bij onze bewoners. De zorg voor onze bewoners eindigt 

eigenlijk nooit. Door een systematische opvolging op de werkvloer,

het beluisteren van de noden en wensen van onze bewoners en 

hun familie, door een beroep te doen op de ervaring van onze 

medewerkers verzekeren we dat de bewoner zich thuis voelt en dat zijn of haar kamer eruit ziet 

zoals hij of zij dat wil. Vaak zit dat nu eenmaal in de kleine dingen: een plekje op de vloer, een bed 

dat niet perfect opgemaakt is, een lege fles water op tafel, … We doen er als huis en team alles aan 

om hier alert voor te zijn én te blijven. Heb jij als bewoner nog concrete wensen over jouw zorg, 

kamer, … of wil je nog een tip meegeven naar de medewerkers, laat je stem dan zeker horen. Dit 

geldt vanzelfsprekend ook voor de familieleden. Door open met elkaar te communiceren, kunnen 

we nog veel van elkaar leren!
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VAN ALLES WAT 
OKTOBER
De schoenen zijn getatst, de bazatse werd 

op de rug gelaan en het land van Poperinge 

onderging de voorbije maand opnieuw een 

ware metamorfose door ‘den hommelpluk’. 

Tijd dus dat de zomer plaats maakt voor 

de herfst. Wie zich graag in een nieuw 

kleedje steekt voor het komende seizoen 

kan op dinsdag 18 oktober terecht in de 

polyvalente zaal van het wzc OLV Gasthuis 

voor de shopdag door de modespeciaalzaak 

‘Deco-Style’. Van 13.00 tot 17.00 uur wordt 

de nieuwste mode tentoon gesteld. Er is 

vrijblijvend mogelijkheid tot passen en aankoop 

van de kledij. Iedereen is van harte welkom!

Op dinsdag 4 oktober vieren we het feest 

van de Heilige Sint-Franciscus, patroonheilige 

van de Congregatie van de Zusters van 

het OLV Gasthuis. De Heilige Franciscus 

staat gekend als de grote dierenvriend 

waardoor 4 oktober ook uitgeroepen werd 

als ‘Werelddierendag’. Wie van jullie had 

vroeger een Blacky, Mirza, Sloeber of Bobby? 

Of was het eerder een Minoe of Felix? Feit 

is dat velen onder jullie vroeger een huisdier 

hadden. Daarom organiseren we deze maand 

verschillende activiteiten rond dieren. We 

bekijken dierenboeken, dieren op de beleef-

TV, dierenquiz, dierenmemory, dierenbingo ... 

Op woensdag 5 oktober nodigen we 

familieleden, vrijwilligers en medewerkers 

uit om tussen 14.00 en 16.00 uur langs te 

komen met hun huisdier in de verschillende 

kamers en livings. Iedereen is van harte 

welkom en kan zijn naam opgeven bij de 

medewerkers van de dienst animatie. De dag 

erna, op donderdag 6 oktober, komt er een 

mobiele boerderij langs met enkele dieren 

in wzc Emmaüs. We verwelkomen geiten, 

kippen, een schaap,… bij mooi weer buiten en 

anders gaat het door in De Plokker.

In oktober is er ook ‘De Week van het Bos’. 

Daarom gaan enkele medewerkers en 

bewoners van wzc Emmaüs op dinsdag  

11 oktober kastanjes, okkernoten, enz. rapen 

in het bos op het domein van De Lovie.

Omdat het niet altijd ‘op schok gaan’ kan zijn, 

nodigen we graag Johnny Clarysse uit om 

voor ons vrolijke deuntjes en een middag 

vol ambiance te brengen. Hij komt langs op 

maandag 17 oktober in wzc Emmaüs.

Om de maand af te sluiten nemen enkele 

bewoners van Emmaüs ook deel aan een 

echte cinema-namiddag in Cultureel Centrum 

Ghybe in Poperinge, georganiseerd door 

Estrade (De Lovie). Hier genieten we van het 

spektakel van de musical 14-18.

We hopen op af en toe nog wat goed weer 

om onze uitstappen vlot te laten verlopen. 

Tijdens de eerste helft van oktober ronden we 

de autotochten af.

In de loop van oktober is er voor ieder wat 

wils voorzien. 

• Wie zijn mening kwijt wil, is welkom op het 

bewonersparlement. 

• Voor de culinaire liefhebbers zijn er 

activiteiten zoals een gezamenlijk ontbijt, 

fingerfood, kookclub, koken/bakken in de 

living. 

• De sportievelingen kunnen “hun ei 

kwijt” in het zwemmen, activiteit met de 

Silverfit, zumba, bewegingsactiviteiten met 

leerlingen.

• Natuurlijk zijn er ook nog de maandelijkse 

activiteiten zoals mannennamiddag, 

verjaardagsfeest, kaarting, handwerk … 

• En tot slot de dagelijkse activiteiten in de 

living zoals zang-, muziek-, spel, kook-, bak- 

en creanamiddagen.

En… als de zomer echt hélemaal voorbij is 

dan nodigen we iedereen graag uit voor ons 

winterfeest op woensdag 28 december in 

het wzc OLV Gasthuis. Meer info volgt!
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VAN ALLES WAT 
VRIJWILLIGERS MAKEN HET VERSCHIL
In onze dagelijkse werking doen we beroep op heel wat vrijwilligers ter ondersteuning van 

onze vaste medewerkers. Zo zijn er een 150-tal vrijwilligers actief in het OLVG en dit op heel 

wat verschillende domeinen (cafetaria, kamerbezoek, logistieke hulp, animatie, buschauffeur 

dagverzorgingscentrum De Plataan, bibliotheek …). 

Onder hen ook de enthousiaste Paul Vancayseele. Ik stelde hem enkele vraagjes:

Wat is je leeftijd?

Aangezien ik een tweelingzus heb, zijn 

we beiden jarig op 4 juni. Ik werd onlangs 

65 jaar.

Welk beroep oefende je vroeger uit?

Gedurende 15 jaar baatte ik op 

zelfstandige basis, samen met mijn 

vrouw, een slagerij uit in Dikkebus. 

Omwille van gezondheidsredenen van 

mijn vrouw moesten we de slagerij 

stopzetten. Daarna ging ik aan de 

slag bij Colruyt tot aan mijn pensioen. 

Ik werkte er gedurende 15 jaar als 

chef-beenhouwer in de winkels van 

Moeskroen en Komen. Toen ik 55 jaar 

werd, heb ik ervoor gekozen om me 

verder in te zetten in de slagerij van de 

Colruyt te Poperinge. Ondertussen ben 

ik reeds een goede 4 jaar met pensioen. 

Hoe lang ben je actief als vrijwilliger? 

Mijn eerste vrijwilligerswerk deed ik 

toen ik 14 à 15 jaar was. Ik ging mee als 

begeleider op de daguitstappen van CM 

Ziekenzorg. Op mijn 16 jaar ben ik dan op 

leercontract gaan werken in een slagerij 

in Brussel waardoor ik dit vrijwilligerswerk 

noodgedwongen moest stopzetten. 

Toen ik 55 jaar werd, en opnieuw in 

Poperinge kwam werken, startte ik terug 

met vrijwilligerswerk bij CM Ziekenzorg/

Samana als begeleider op de reizen voor 

chronisch zieke mensen. 

Hoe kwam je in aanraking met het 

vrijwilligerswerk in OLVG en wat was je drijfveer 

om aan de slag te gaan als vrijwilliger?

De aanvang van mijn pensioen viel samen met 

de opstart van het nieuwe woonzorgcentrum 

Emmaüs. Ik hoorde dat men daar extra vrijwilligers 

zocht. Omdat ik sociaal actief wou blijven, heb 

ik dan contact opgenomen en ben ik gestart als 

vrijwilliger. 

Wat is je taak als vrijwilliger en hoe vaak per 

maand kom je helpen?

Toen ik een 4-tal jaar geleden startte in Emmaüs 

hield ik er ongeveer 5 keer per maand de cafetaria 

open. Vanaf begin september dit jaar heb ik de 

overstap gemaakt naar het OLVG in de Ieperstraat. 

Ik zag de oproep naar een nieuwe vrijwilliger voor 

de bibliotheek en plantenverzorging. Dit zijn 2 

zaken die mij wel interesseren en het individueel 

contact met de bewoners sprak me wel aan. 

Ik kom nu wekelijks op dinsdagvoormiddag langs 

tussen 09.00 – 11.00 uur. De ene week ga ik langs 

op kamer bij de bewoners om boeken uit te lenen 

van de bibliotheek. 

Dit zijn zowel romans als detectiveverhalen tot 

prentenboeken over natuur, sport, het koningshuis… 

We luisteren bij de bewoners welke interesse ze 

hebben en zorgen dan dat we een aanbod hebben 

op hun maat. Het gaat hem niet enkel om het 

uitlenen van de boeken maar de bewoners genieten 

des te meer ook van het babbeltje.

De week dat er geen bibliotheek is, ga ik langs om 

de planten in de gemeenschappelijke ruimtes van 

het OLVG water te geven en te verzorgen. 



VAN ALLES WAT 13

Waar haal je het meeste voldoening uit?

De meeste voldoening haal ik uit het dienstbaar 

kunnen zijn voor iemand anders. Het doet mij 

deugd om iets te kunnen betekenen voor de 

medemens. Enerzijds om enkele taken te kunnen 

uitvoeren, anderzijds om de contacten met de 

bewoners. Contacten die de bewoners zichtbaar 

deugd doen. Er eventjes kunnen zijn voor hen.

Waarom zou je mensen aanraden om 

vrijwilligerswerk te doen?

Bezig zijn en actief blijven, is goed voor lichaam 

en geest, anders gezegd “rust roest”. Iets kunnen 

beteken voor anderen, dienstbaar kunnen zijn, 

geeft een goed gevoel. Mijn vrijwilligerswerk 

biedt mij heel wat sociale contacten waardoor ik 

betrokken blijf in de maatschappij.

Bij deze hartelijk dank aan Paul voor zijn 

gedreven inzet in het OLVG. Maar zeker ook aan 

alle andere vrijwilligers een grote dankjewel! 

Jullie zijn een heel belangrijke en onmisbare 

schakel in onze dagdagelijkse werking!

Bewoners die momenteel nog geen boeken 

ontlenen maar graag zouden hebben dat Paul 

tweewekelijks op dinsdagvoormiddag ook 

bij hen langskomt, kunnen hun naam steeds 

opgeven bij de mensen van de animatie.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Heb je na het lezen van dit artikel zelf 

zin gekregen om aan de slag te gaan 

als vrijwilliger in het OLVG? Je bent van 

harte welkom! Neem dan zeker contact 

met ons op:

• OLVG: Brecht Caulier - 057 34 69 12 

vrijwilligers@olvgasthuis.be

• CDV De Plataan: Anja Nollet 

057 34 69 29 - anja.nollet@gasthuis.be

• Emmaüs: Silke Tetaert - 057 35 27 99 

vrijwilligers.e@olvgasthuis.be 

Je kunt ook steeds een kijkje nemen in 

ons vrijwilligershoekje aan de receptie.

DANKJEWEL, VRIJWILLIGER!
Nog even vermelden dat we op 

donderdagavond 6 oktober al onze 

vrijwilligers bedanken voor hun inzet 

met een lekker warm buffet en een 

gezellig samenzijn in de cafetaria van 

het OLVG. Alle vrijwilligers ontvingen 

hiervoor een uitnodiging. We hopen 

jullie talrijk te mogen verwelkomen.



TERUGBLIK OP
Woensdagkunstenaars – vernissage

TERUGBLIK OP14



TERUGBLIK OP 15

TERUGBLIK OP
Barbecue – Mannennamiddag



TERUGBLIK OP16

TERUGBLIK OP
Hommelpluk – Familiemaaltijd



TERUGBLIK OP 17

TERUGBLIK OP
Hommelpluk – Autotocht – Silverfit



TERUGBLIK OP18

TERUGBLIK OP
Optreden accordeonist wzc OLV Gasthuis – Optreden orkest wzc Emmaüs



TERUGBLIK OP 19

TERUGBLIK OP
Uitstap naar De Lovie – Koers 'Flanders Tomorrow Tour – wandeling
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ACTIVITEITEN OKTOBER
ALGEMEEN
CAFETARIA OLV GASTHUIS

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

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

Cafetaria GESLOTEN op: donderdag 6 oktober, dinsdag 18 oktober en donderdag 20 oktober.

CAFETARIA EMMAUS: GEWIJZIGDE OPENINGSDAGEN

De cafetaria is open op maandag en woensdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Tijdens het weekend en op feestdagen van 15.00 tot 17.30 uur.

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. 

EUCHARISTIEVIERING EMMAUS: Iedere donderdag om 10.00 uur in De Plokker.

AW FIORETTI & AW DE VLIERING
• Bibliotheek: Op dinsdag 4 en 18 oktober komt Paul langs met nieuw ‘leesvoer’.

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

• Dinsdag 18 oktober, doorlopend van 13.00 tot 17.00 uur:  

SHOPDAG door Modespeciaalzaak Deco Style. Iedereen is van harte welkom!

• Donderdag 20 oktober om 15.00 uur: ZIEKENZALVING (Polyvalente zaal)

• Maandag 31 oktober om 15.00 uur:  

GEBEDSDIENST voor de overleden bewoners van oktober (kapel)

BBQ OP
VRIJDAG
9 SEPTEMBER
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VERJAARDAGSFEEST ROSITA DEMAN
...  OKTOBER 2022 OM 14.30 UUR IN ZITHOEK DE VLIERING

Iedereen is steeds van harte welkom op de activiteiten!
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KORTVERBLIJF
DINSDAG 4 OKTOBER 

14:30 DIERENQUIZ (Living De Maretak)

WOENSDAG 5 OKTOBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:00 THEMADAG – Werelddierendag.   

 Medewerkers / familie komen met

 huisdier op bezoek.

DONDERDAG 6 OKTOBER 

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:30 SPELNAMIDDAG – Dierenbingo 

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 7 OKTOBER

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 COGNITIEVE (Living De Maretak)

MAANDAG 10 OKTOBER

14:30 ACTIVITEIT (Living De Maretak)

DINSDAG 11 OKTOBER

14:30 INDIVIDUELE (Living De Maretak)

WOENSDAG 12 OKTOBER

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 INDIVIDUELE (Living De Maretak)

DONDERDAG 13 OKTOBER 

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Maretak)

VRIJDAG 14 OKTOBER

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BEWEGING (Living De Maretak)

MAANDAG 17 OKTOBER 

14:30 ZUMBA (Living De Maretak)

DINSDAG 18 OKTOBER 

13:00 SHOPDAG door de modespeciaalzaak

 Deco-Style uit Koekelare

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 19 OKTOBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 CULINAIR – Wafels bakken

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 20 OKTOBER 

15:00 PASTORALE – Ziekenzalving

 (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 21 OKTOBER 

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT

 (Polyvalente zaal)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 INDIVIDUELE – Kamerbezoek

 (Living De Maretak)

MAANDAG 24 OKTOBER 

14:30 SPELNAMIDDAG – Tafelspelen

 (Living De Maretak)

DINSDAG 25 OKTOBER

14:30 HOGER-LAGER

 (Living De Maretak)

14:30 MANNENGROEP

WOENSDAG 26 OKTOBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 ZANGNAMIDDAG

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 27 OKTOBER 

11:00 KOOKCLUB (De Mansarde)

14:30 VERWENNAMIDDAG

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 28 OKTOBER 

14:00   HANDWERK (De Mansarde)

14:30   BELEEF TV (Living De Maretak)

MAANDAG 31 OKTOBER 

14:30 INDIVIDUELE (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST voor de overleden

 bewoners van oktober (Kapel)
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DE WINGERD
MAANDAG 3 OKTOBER 

14:30 THEMADAG – Dierenboeken  

 bekijken n.a.v. Werelddierendag

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 4 OKTOBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Wingerd)

WOENSDAG 5 OKTOBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:00 WERELDDIERENDAG 

 Medewerkers / familie komen met

 huisdier op bezoek.

DONDERDAG 6 OKTOBER 

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Wingerd)

VRIJDAG 7 OKTOBER

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 MUZIEK (Living De Wingerd)

MAANDAG 10 OKTOBER

14:30 SPELNAMIDDAG – Fantasiespel

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 11 OKTOBER

14:30 DANSNAMIDDAG (Living De Wingerd)

WOENSDAG 12 OKTOBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 SPELNAMIDDAG – Huis-tuin-en

 keukenspel (Living De Wingerd)

DONDERDAG 13 OKTOBER 

14:30 BELEEF TV (Living De Wingerd)

VRIJDAG 14 OKTOBER

14:00 HANDWERK (De Mansarde) 

14:30 COGNITIEVE – Spreekwoorden en

 zegswijzen (Living De Wingerd)

MAANDAG 17 OKTOBER 

14:30 VOORLEESNAMIDDAG

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 18 OKTOBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

13:00 SHOPDAG door de modespeciaalzaak

 Deco-Style uit Koekelare (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 19 OKTOBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Wingerd)

DONDERDAG 20 OKTOBER 

09:30 CULINAIR – Pannenkoekendeeg 

 maken (Living De Wingerd)

15:00 ZIEKENZALVING (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 21 OKTOBER 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living De Wingerd)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Wingerd)

MAANDAG 24 OKTOBER 

14:30 CULINAIR – Appelflantaart bakken

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 25 OKTOBER

14:30 SPELNAMIDDAG – Monopoly

 (Living De Wingerd)

14:30 MANNENGROEP

WOENSDAG 26 OKTOBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BEWEGING (Living De Wingerd)

DONDERDAG 27 OKTOBER 

11:00 KOOKCLUB (De Mansarde)

14:30 CULINAIR – Pompoensoep maken

 (Living De Wingerd)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van oktober (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 28 OKTOBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 SPELNAMIDDAG – Lotto (Living De Wingerd)

MAANDAG 31 OKTOBER 

14:30   INDIVIDUELE (Living De Wingerd)

15:00   GEBEDSDIENST voor de overleden

 bewoners van oktober (Kapel)



 

ACTIVITEITENKALENDER 24

ZORGVERDIEPING 1
MAANDAG 3 OKTOBER 

13:00 AUTOTOCHT voor de bewoners van 

 De Bollaard 

DINSDAG 4 OKTOBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 DIERENQUIZ (Living De Maretak)

WOENSDAG 5 OKTOBER 

14:00 WERELDDIERENDAG

 Medewerkers / familie komen met 

 huisdier op bezoek.

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 6 OKTOBER 

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:30 SPELNAMIDDAG – Dierenbingo

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 7 OKTOBER

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 COGNITIEVE (Living De Maretak)

MAANDAG 10 OKTOBER

14:30 ACTIVITEIT (Living De Maretak)

14:30 BEWONERSPARLEMENT

DINSDAG 11 OKTOBER

14:30 INDIVIDUELE (Living De Maretak)

WOENSDAG 12 OKTOBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 INDIVIDUELE (Living De Maretak)

DONDERDAG 13 OKTOBER 

09:00 CULINAIR – Pannenkoekendeeg 

 maken (Living De Maretak)

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Maretak)

VRIJDAG 14 OKTOBER 

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT

 (Polyvalente zaal)

08:30 BEWEGING – Activiteit met

 leerlingen (Cafetaria)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BEWEGING (Living De Maretak)

MAANDAG 17 OKTOBER 

14:30 ZUMBA (Living De Maretak)

DINSDAG 18 OKTOBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

13:00 SHOPDAG door modespeciaalzaak

 Deco-Style uit Koekelare (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 19 OKTOBER 

09:00 CULINAIR – Wafeldeeg maken

 (Living De Maretak)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 CULINAIR – Wafels bakken

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 20 OKTOBER 

15:00 ZIEKENZALVING (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 21 OKTOBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 INDIVIDUELE – Kamerbezoek

 (Living De Maretak)

MAANDAG 24 OKTOBER 

14:30 SPELNAMIDDAG – Tafelspelen

 (Living De Maretak)

DINSDAG 25 OKTOBER

14:30 HOGER-LAGER (Living De Maretak)

14:30 MANNENGROEP

WOENSDAG 26 OKTOBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Maretak)

DONDERDAG 27 OKTOBER 

11:00 KOOKCLUB (De Mansarde)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van oktober (Polyvalente zaal)

14:30 VERWEN (Living De Maretak)

VRIJDAG 28 OKTOBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BELEEF TV (Living De Maretak)

MAANDAG 31 OKTOBER 

14:30 INDIVIDUELE (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST voor de overleden

 bewoners van oktober (Kapel)
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ZORGVERDIEPING 2
MAANDAG 3 OKTOBER 

14:30 MULTIMEDIA – Thema :’dieren’ – 

 filmpjes (Living De Nok)

DINSDAG 4 OKTOBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 ACTIVITEIT IN DE LIVING (Living De Nok)

WOENSDAG 5 OKTOBER 

14:00 WERELDDIERENDAG. Medewerkers / 

 familie komen met huisdier op bezoek.

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 6 OKTOBER 

09:00 CULINAIR – Soep maken (Living De Nok)

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:30 COGNITIEVE – Dierenmemory +

 bezoek hond (Living De Nok)

VRIJDAG 7 OKTOBER

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

MAANDAG 10 OKTOBER

14:30 MUZIEK (Living De Nok)

14:30 BEWONERSPARLEMENT

DINSDAG 11 OKTOBER

13:00 AUTOTOCHT voor de bewoners van 

 De Voute 

14:30 INDIVIDUELE (Living De Nok)

WOENSDAG 12 OKTOBER 

09:30 CULINAIR – Pannenkoekendeeg maken

 (Living De Nok)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Nok)

DONDERDAG 13 OKTOBER 

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT

 (Polyvalente zaal)

14:30   FILMNAMIDDAG (Living De Nok)

VRIJDAG 14 OKTOBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 SPELNAMIDDAG – Huis-tuin-

 keukenspel (Living De Nok)

MAANDAG 17 OKTOBER 

13:00 AUTOTOCHT voor de bewoners van 

 De Loft  

14:30 INDIVIDUELE (De Oase)

DINSDAG 18 OKTOBER 

09:00   BIBLIOTHEEK (Op kamer)

13:00 SHOPDAG door modespeciaalzaak

 Deco-Style uit Koekelare

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 19 OKTOBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BEWEGING (Living De Nok)

DONDERDAG 20 OKTOBER 

15:00 ZIEKENZALVING (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 21 OKTOBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 COGNITIEVE – Memory (Living De Nok)

MAANDAG 24 OKTOBER 

09:30 CULINAIR – Appelbeignetdeeg maken

 (Living De Nok)

14:30 CULINAIR – Appelbeignets maken

 (Living De Nok)

DINSDAG 25 OKTOBER

14:30 SPELNAMIDDAG – Huis-tuin-

 keukenspel (Living De Nok)

14:30 MANNENGROEP

WOENSDAG 26 OKTOBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 CREA – Herfstkrans maken (Living De 

Nok)

DONDERDAG 27 OKTOBER 

09:00 CULINAIR – Soep maken (Living De Nok)

11:00 KOOKCLUB (De Mansarde)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van oktober (Polyvalente zaal)

14:30 CULINAIR – bakken (Living De Nok)

VRIJDAG 28 OKTOBER 

14:00 CREA (De Mansarde)

14:30 COGNITIEVE – Herfstquiz (Living De Nok)

MAANDAG 31 OKTOBER 

14:30 INDIVIDUELE (Living De Nok)

15:00 GEBEDSDIENST voor de overleden

 bewoners van oktober (Kapel)
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EMMAUS
MAANDAG 3 OKTOBER 

10:00 BEWONERSPARLEMENT voor de bewoners

 van ZA1 (Living d'Hoppescheute)

14:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

DINSDAG 4 OKTOBER 

10:00 FIT & FUT voor de bewoners van ZA2

 (Living ’t Hommelhof)

13:00 AUTOTOCHT voor de bewoners van

 d’Hopperanke  

14:30 KAARTEN (Living ’t Hommelhof)

WOENSDAG 5 OKTOBER 

10:00 BEWONERSPARLEMENT

 (Living ’t Hoppeblad)

14:00 CREATIEF ATELIER (Vergaderzaal)

14:30 WERELDDIERENDAG: Medewerkers /

 bezoekers komen langs met hun 

 huisdieren. (Cafetaria de  Plokker)

DONDERDAG 6 OKTOBER 

10:00 EUCHARISTIEVIERING (Cafetaria de Plokker)

14:30 THEMADAG – Dieren. Mobiele boerderij

 komt op bezoek (Cafetaria de Plokker)

DINSDAG 11 OKTOBER

11:00 UITSTAP naar het bos  

WOENSDAG 12 OKTOBER 

13:00 AUTOTOCHT voor de bewoners van

 ’t Hommelhof 

14:00 CREATIEF ATELIER (Vergaderzaal)

DONDERDAG 13 OKTOBER 

10:00 EUCHARISTIEVIERING (Cafetaria de Plokker)

VRIJDAG 14 OKTOBER 

10:00 STOELYOGA voor de bewoners van

 d’Hoppescheute en d’Hopperanke

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 BEWONERSPARLEMENT voor alle

 bewoners van ZA2 (Living d'Hoppebel)

MAANDAG 17 OKTOBER 

14:30 OPTREDEN van Johnny Clarysse

 (Cafetaria de Plokker)

DINSDAG 18 OKTOBER 

08:00 ONTBIJTBUFFET

 (Cafetaria de Plokker)

13:00 UITSTAP naar SHOPDAG door

 modespeciaalzaak Deco Style

 (wzc OLV Gasthuis)

WOENSDAG 19 OKTOBER 

13:00 AUTOTOCHT voor de bewoners van

 d’Hoppebel 

14:00 CREATIEF ATELIER (Vergaderzaal)

DONDERDAG 20 OKTOBER 

10:00 EUCHARISTIEVIERING en

 ZIEKENZALVING

 (Cafetaria de Plokker)

15:00 FIT & FUT (Living d'Hoppescheute)

MAANDAG 24 OKTOBER 

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van oktober

 (Cafetaria de Plokker)

DINSDAG 25 OKTOBER

14:30 FIT & FUT voor de bewoners van  

 ZA2 (Living d'Hoppebel)

WOENSDAG 26 OKTOBER 

13:00 UITSTAP naar cinema: ‘Musical 14-18’ 

14:00 CREATIEF ATELIER (Vergaderzaal)

DONDERDAG 27 OKTOBER 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 CULINAIR – Bakken 

 (Living ’t Hoppeblad)

VRIJDAG 28 OKTOBER 

10:00 BEWEGING – Zwemmen  
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DE PLATAAN
MAANDAG 3 OKTOBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - COGNITIEVE - dialecten

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Trivial persuit

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Uno

namiddag

 - BELEEF TV

 - KAARTING

DINSDAG 4 OKTOBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - QUIZ

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - QUIZ

 - KAARTING

WOENSDAG 5 OKTOBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Bingo

namiddag

 - BELEEF TV

 - CREA – puzzelen/kleuren

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - RAD VAN FORTUIN  

DONDERDAG 6 OKTOBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

 - COGNITIEVE - spreuken

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BELEEF TV

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN

 - KAARTING

VRIJDAG 7 OKTOBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Bingo

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KOFFIETASSENSPEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - GEZELSCHAPSSPELEN

MAANDAG 10 OKTOBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - DAGUITSTAP

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - DAGUITSTAP

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - BEWEGING

 - SPELNAMIDDAG

DINSDAG 11 OKTOBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren 

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren 

 - MUZIKAAL PAK

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

 - MUZIKALE VOORMIDDAG

namiddag

 - MUZIEKNAMIDDAG

 - KAARTING

WOENSDAG 12 OKTOBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BELEVENISTAFEL
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namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MUZIEK - Swingo

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - MUZIKALE QUIZ

DONDERDAG 13 OKTOBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren 

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - SPELNAMIDDAG - Uno

VRIJDAG 14 OKTOBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - RAD VAN FORTUIN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - MUZIEKSPEL

MAANDAG 17 OKTOBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Bingo

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BAKNAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - MUZIEK - Swingo

DINSDAG 18 OKTOBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

6-letterspel

 - MARKTBEZOEK

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MUZIEKBINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Bingo

WOENSDAG 19 OKTOBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - COGNITIEVE - dialecten

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - CAFETARIABEZOEK

DONDERDAG 20 OKTOBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MUZIEK - Swingo

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTING

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - KAARTING

 - QUIZ

VRIJDAG 21 OKTOBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren 

 - ALFABETSPEL

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - RAD VAN FORTUIN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - BELEEF TV
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MAANDAG 24 OKTOBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Bingo

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - KO-QUIZ

DINSDAG 25 OKTOBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GELUIDENBINGO

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Trivial Persuit

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Memory

WOENSDAG 26 OKTOBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Jackpot

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - MAX GEHEUGENTRAINING

DONDERDAG 27 OKTOBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren 

 - GEZELSCHAPSSPELEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Rummicub

VRIJDAG 28 OKTOBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - ZANGVOORMIDDAG

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren 

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - MUZIEK - Swingo

MAANDAG 31 OKTOBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GEZELSCHAPSSPEL 

Galgje

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren 

 - POMPOENWAFELS BAKKEN

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTING

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTING

 - GEZELSCHAPSSPELEN
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OP HET BORD: OKTOBER
ZATERDAG 1 OKTOBER

Chocolade

Erwtensoep
Mini-vleesbrood / tomatensaus

Gebakken groenten / aardappelen
Yoghurt

Haringfilet
Kaas – hesp

ZONDAG 2 OKTOBER
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep
Rundstong Marguerite

Gestoofde champignons 
Duchesseaardappelen

Taart

Tomme blanche
Kaas – hesp

MAANDAG 3 OKTOBER
Confituur

Pastinaaksoep
Gebakken kipfilet / currysaus

Ananas / witte rijst
Chocoladepudding

Bouilliesalade
Kaas – hesp

DINSDAG 4 OKTOBER
Smeerkaas

Juliennesoep
Gehaktschotel
met spinazie

Fruit
 

Penne Arrabiata
Kaas – hesp

WOENSDAG 5 OKTOBER
Luikse siroop

Seldersoep
Steak / sjalottensaus
Rauwkost / frietjes

Koek

Petruskaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 6 OKTOBER
Choco

Groentesoep
Koninginnehapje 
Wortelen / puree

Speculooskoekjescrème

Kippenwit met tuinkruiden
Kaas – hesp

VRIJDAG 7 OKTOBER
Confituur

Pompoensoep
Witvisfilet / saffraan

Venkel / aardappelen
IJsje

Pistolets
Kaas – hesp

ZATERDAG 8 OKTOBER
Chocolade

Preisoep
Duitse braadworst / ajuinsaus

Witte kool / aardappelen
Yoghurt

Filet de York
Kaas – hesp

ZONDAG 9 OKTOBER
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatenroomsoep
Gebakken ham / honingsaus

Boontjes / rösti
Taart

Champignons op Griekse wijze
Kaas – hesp

   
MAANDAG 10 OKTOBER

Confituur

Maissoep
Kalkoengebraad / gevogeltesaus

Savooikoolstamppot
Aardbeienpudding

Gentse kop
Kaas – hesp

DINSDAG 11 OKTOBER
Smeerkaas

Minestrone
Varkensgoulash / pasta

 Fruit

Loempia met zoetzuresaus
Kaas – hesp

WOENSDAG 12 OKTOBER
Peperkoek

Schorsenerensoep
Luikse balletjes / rauwkostsalade / frietjes

Koek

Platte kaas met radijs en fijne kruiden
Kaas – hesp

DONDERDAG 13 OKTOBER
Choco

Groentesoep
Gebakken kipfilet / gevogeltejus
Andijvie in room / aardappelen

Pralinémousse

Fijnkostsalami
Kaas – hesp

VRIJDAG 14 OKTOBER
Confituur

Venkelsoep
Koolvisfilet / visvelouté

Prinsessenboontjes / puree
IJsje

Meesterlycke ham
Kaas – hesp

ZATERDAG 15 OKTOBER
Speculoos

Wortelsoep met koriander
Zwarte pens / vleesjus

Rode kool / aardappelen
Yoghurt

Russisch ei
Kaas – hesp

ZONDAG 16 OKTOBER
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Gevulde kalfsborst / sinaassaus

Parijse wortelen / aardappelwafeltjes
Taart

Vissalade
Kaas – hesp
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MAANDAG 17 OKTOBER
Boterkoek

Preisoep
Kalkoenlapje / gevogeltejus

Spruitjes met peperkoek / puree
Karamelpudding

Eiersalade
Kaas – hesp

DINSDAG 18 OKTOBER
Smeerkaas

Kippenbouillon
Pasta bolognaise

Fruit

Worstenbroodje
Kaas – hesp

WOENSDAG 19 OKTOBER
Luikse siroop

Broccolisoep
Varkensmignonette 
Champignonsaus
Salade / frietjes

Koek

Mimolette
Kaas – hesp

DONDERDAG 20 OKTOBER
Speculoospasta

Groentesoep
Gebakken kipfilet / boursinsaus

Gestoofde courgette / aardappelen
Panna cotta met abrikoos

Goldworst
Kaas – hesp

VRIJDAG 21 OKTOBER
Confituur

Rapensoep
Fish stick / remouladesaus

Pompoenstamppot
IJsje

Sandwiches met chocolademelk
Kaas – hesp 

Smakelijk!

ZATERDAG 22 OKTOBER
Koetjesreep

Pastinaaksoep
Chipolata / vleesjus

Gestoofde andijvie / krielaardappelen
Yoghurt

Sardienen
Kaas – hesp

ZONDAG 23 OKTOBER
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep
Everzwijnragout 

Vergeten groenten / kroketten
Taart

Rosbief
Kaas – hesp

   
MAANDAG 24 OKTOBER

Confituur

Spinaziesoep
Kalkoenrollade / vleesjus
Gebakken schorseneren 
Peterselieaardappelen

Speculoospudding

Gerookte kipfilet
Kaas – hesp

DINSDAG 25 OKTOBER
Honing

Chinese bouillon met paksoi
Slavink / mosterdsaus / groene kool 

Bechamelsaus / Puree
Fruit

Quiche Lorraine
Kaas – hesp

WOENSDAG 26 OKTOBER
Peperkoek

Champignonsoep
Kippenbout / saliesaus
Witloofsalade / frietjes

Koek

Passendale
Kaas – hesp

DONDERDAG 27 OKTOBER
Choco

Groentesoep
Lasagne

Aardbeienmousse

Champignonworst
Kaas – hesp

VRIJDAG 28 OKTOBER
Confituur

Erwtensoep
Pangasiusrolletjes / nantuasaus

Knolselderstamppot
IJsje

Tonijncocktail
Kaas – hesp

ZATERDAG 29 OKTOBER
Chocolade

Venkelsoep
Stoofvlees / gehaktballetjes

Trio van wortelen
Gestoomde aardappelen

Yoghurt

Mosterdspek
Kaas – hesp

ZONDAG 30 OKTOBER
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatenroomsoep
Varkensgebraad / vleesjus
Bloemkool op z’n Vlaams

Aardappelnootjes
Taart

Edam
Kaas – hesp

MAANDAG 31 OKTOBER
Confituur

Koolrabisoep
Lamsburger / rozemarijnsaus

Gestoofde courgette / Pilavrijst
Tweekleurenpudding

Cervela
Kaas – hesp 



BEWONERS- & MEDEWERKERSNIEUWS 
VERJAARDAGEN
BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Vr. 07/10 Geneviève Vanuxem (K 124 B) 92 jaar
Zo. 10/10 Abel Doise (ZF 06) 86 jaar
Ma. 11/10 Maria Vandenabeele (K 167) 87 jaar
Za. 15/10 Georgette Delannoy (K 130) 94 jaar
Za. 15/10 Marguerite Goussey (K 188) 87 jaar
Za. 22/10 Thérèse Paesschesoone (K 187) 88 jaar
Ma. 24/10 Anna Brysbaert (K 136) 87 jaar
Wo. 26/10 Carlos Tack (K 103) 77 jaar

BEWONERS EMMAUS
Za. 01/10 Maria Mestdagh  88 jaar
Za. 01/10 Colette Goeman  93 jaar
Za.  15/10 José Neuville  77 jaar 
Ma. 17/10 Guilliaum Tylleman  92 jaar
Ma. 24/10 Godelieve Boudry  84 jaar
Di. 25/10 Georgetta Govaere  91 jaar
Wo. 26/10 Rosa Gruwier 92 jaar
Do. 27/10 Maria Verhulst  97 jaar

BEWONER DE VLIERING
Wo.  19/10 Rosita Deman 79 jaar

GASTEN DVC DE PLATAAN
Zo. 02/10 Christiane Demol 67 jaar
Di. 04/10 Marcella Vermeulen  84 jaar
Wo. 12/10 Maria Top 89 jaar
Za. 15/10 Roger Vansuyt  85 jaar 
Wo. 19/10 Rosita Deman 79 jaar
Za. 22/10 Paula Verdonck 95 jaar

PERSONEEL
Zo. 02/10 Inge Pouseele
Wo. 05/10 Sara Arteel, 
  Marleen Noyelle, Jolien Six
Do. 06/10 Lucrèse Vandenbroucke
Vr. 07/10 Melissa Degryse
Di. 11/10 Heidi Vermeulen
Vr. 14/10 Linda Vandenbilcke en
  Jeroen Theeten
Zo. 16/10 Eveline Hayaert
Wo. 19/10 Tom Deheegher
Do. 20/10 Vanessa Dedrie
Zo. 23/10 Marjolein Maerten
Ma. 25/10 Nikita Defever
Wo. 26/10 Kim Cardon
Vr. 28/10 Sandra Verschaeve
Za. 29/10 Daisy De Backer
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WELKOM AAN
WZC OLV GASTHUIS
André Alleman (K 23 B) uit Poperinge
WZC EMMAUS
K244: Jeannine De Bie uit Koksijde
K133: Madeleine Pattyn uit Poperinge
K235: Ingrid de Sagher uit Poperinge

LEVENSBLOEI
Eliana, geboren op 26 augustus 
2022, dochter van Samantha Butaye 
(team hotel wzc OLV Gasthuis) en 
Glenn Lobelle.

Flo, geboren op 14 september 2022,
dochter van Natacha Lozie 
(zorgkundige EMMAUS) en Thijs 
Colpaert.

IN DIENST
• Op 1 september kwamen Britt Wolters (ergo OLV  
 Gasthuis), Rieke Quaghebeur (Kiné OLV Gasthuis) 
 en Steve Cobbaert (hulpkok OLV Gasthuis) in dienst.
• Op 5 september kwamen Angelina Santy    
 (hotelmedewerker OLV Gasthuis) en Ingeborn 
 Huyghe (hotelmedewerker OLV Gasthuis) in dienst.
• Op 19 september kwam Marie Parret (ergo Emmaus) 
 in dienst.

LEVENSSNOEI
• Godelieve Beudaert, overleden op 8 septemberop 82-jarige leeftijd.
• Joël Bril, overleden op 13 september op 86-jarige leeftijd.
• E.H. Sylvain Rousere, overleden op 18 september op 100-jarige leeftijd.
• Martha Lobeau, overleden op 19 september op 94-jarige leeftijd.
• Stefaan Depoorter, overleden op 21 september op 67-jarige leeftijd.
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TERUGBLIK OP
Terrasje doen – Marktbezoek



ALGEMEEN TUINONDERHOUD
GERANIUMS & PERKPLANTEN 
BLOEMSTUKKEN ALLERHEILIGEN
CHRYSANTEN - VRIJDAGSMARKT

Bart BEAUPREZ
Loviestraat 95A, Poperinge - Tel. 057 33 65 76

WASSERIJ

WWW.DUMOLIN.BE

www.devrieze-fontey.be

www.devrieze-fonteyne.be

ZAKENKANTOOR WESTHOEK BVBA

ING POPERINGE - ING ELVERDINGE
Tel. 057 22 64 00 - poperinge@ing.com

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

We danken
alle adverteerders
voor hun steun!

A. B. M. B.
Advies- en Bouwmanagement Bruneel

Reningelstseweg 42
8970 Poperinge
Tel. 0499 35 81 73
info@abmb.biz
www.abmb.biz



HERSENGYMNASTIEK
OPLOSSING SEPTEMBER:

WINNAARS: Hermina Gesquiere (Emmaüs - K 018), Denisia Vanrobaeys  (K 169),  

Georgette Delannoy  (K 130), Alina Persoon (K 267)

NIEUWE OPGAVE: WOORDHOOPJE
Elk woord bevat alle letters van het woord erboven plus één nieuwe letter.

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

Oplossing afgeven in het afdelingsbureau of aan de receptie vóór 20 oktober 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

RUIMDIENST

ONTSTOPPINGEN

INDUSTRIËLE REINIGING

057 33 38 55 - www.lefevervgn.be

T 051 40 63 15

Stationsstraat 302, 8890 Moorslede

WWW.BEROEPSKLEDING-LANDUYT.BE

UIT SYMPATHIE


