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Onstaan en geschiedenis
OLV GASTHUIS



VOORWOORD

Beste lezer,

Het centrale thema van dit huiskrantje is, hoe kan het ook anders in de maand februari, het hart.

We besteden uiteraard aandacht aan Valentijn, maar we stellen ook graag twee campagnes voor 

waaraan we heel overtuigd aan meewerken, nl. Ons hart klopt voor u (je zag ongetwijfeld al de 

banner aan de inkom met de 6 engagementen die we nastreven) en onze wervingscampagne: 

wehebbenjehartnodig.be.

Maar ook onze bewoners hadden vroeger een groot hart voor bepaald interesses, doelgroepen 

of sectoren: we laten met plezier een aantal bewoners getuigen.

Ondertussen wens ik met gans mijn hart dat we allemaal stilaan na de vaccinatiecampagnes naar 

een meer normaal leven kunnen terugkeren waarin we elkaar weer onbezorgd kunnen ontmoeten.

Veel leesplezier!

Mieke Vandeputte, directeur
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BROEDERLIJK 
DELEN
Dit jaar viert deze organisatie 

haar 60-jarig bestaan. Het 

begon 60 jaar geleden heel 

klein met hulp aan Congo. 

Doch al snel groeide het 

uit tot een wereldwijde 

organisatie met partners in 

heel Afrika, Azië en Latijns-

Amerika. In de loop der 

jaren veranderde soms 

wel het concept, maar de 

doelstelling bleef: meer 

solidariteit en een eerlijke 

verdeling van de goederen 

op de aarde om voor ieder 

mens een waardig leven 

mogelijk te maken. 

Ieder jaar trachten we vanuit 

ons woonzorgcentrum 

met een actie de projecten 

van deze organisatie te 

ondersteunen. Het is niet 

evident om dit momenteel 

coronaproof te doen. 

Doch willen we een 

bijzondere inzet doen. In 

‘t Gasthuyzeken van maart 

zullen we informeren hoe 

we deze actie dit jaar zullen 

aanpakken. 
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EVEN STILSTAAN BIJ
VEERTIGDAGENTIJD
Op 17 februari is het Aswoensdag en begint de 

Veertigdagentijd in voorbereiding op het Paasfeest. Ook 

dit jaar zal het een speciale Veertigdagentijd worden, zoals 

we vorig jaar, aan het begin van de coronapandemie reeds 

ervaren hebben. Toch blijft deze tijd, misschien zelfs nog 

meer dan anders, een bijzondere uitnodiging tot bezinning 

over de diepere zin van het leven. 

“Wij komen tot bij U, o God, zoals we zijn.

Al het overbodige willen we achter ons laten.

Veertig dagen krijgen we weer de tijd 

om te groeien in liefde tot u en tot onze medemens”

De Veertigdagentijd is ook een tijd van grotere solidariteit met 

mensen die het minder goed hebben, in de eigen regio maar 

ook wereldwijd. Om deze noden efficiënt te ondersteunen, 

groeiden in de loop der jaren meerdere acties. 

KERK IN NOOD
Kerk in Nood is een andere organisatie die reeds vele jaren 

gelovigen wereldwijd in hun noden tracht te ondersteunen. 

Hun projecten zijn stuk voor stuk prachtige initiatieven.

Sinds het begin van de oorlog in Syrië helpt Kerk in Nood 

duizenden gezinnen. Dit jaar ondersteunen ze o.a. een 

initiatief voor kinderen. Met het oog op de koude winter, 

die in vele Syrische steden sneeuw en vrieskou met zich 

meebrengt, worden door plaatselijke kleermakers in Aleppo 

25.OOO warme kinderanoraks genaaid. Het materiaal 

daarvoor wordt gefinancierd door Kerk in Nood. De verantwoordelijke van de actie, Zuster 

Annie, getuigt: “Samen kunnen we een glimlach op de gezichten van de kinderen toveren.”
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ONTSTAAN EN GESCHIEDENIS OLV GASTHUIS
DE GASTHUISZUSTERS NEMEN  
HET H.-HARTGESTICHT OVER (1930)
Den Sacré-Coeur is voor generaties Poperingenaars een begrip geweest. 

Het bijna stalinistisch aandoend gebouw in de Bruggestraat kon allicht 

weinig architectuurliefhebbers bekoren. De zusters van de Saint-Union uit 

Frankrijk vluchtten na de uitvaardiging van de ongelukswet Combe naar 

Poperinge en bouwden er hun Pensionnat Français de la Saint-Union.

Op 2 juli 1931 kopen de Gasthuiszusters dit complex, recht tegenover het moederhuis (het 

moederhuis was gelegen waar nu zwembad De Kouter is) waar ze al actief waren en bouwen 

het om tot tehuis voor bejaarden. Het gebouw werd vanaf 1 oktober van dat jaar door de 

zusters betrokken, maar de verbouwingen duurden tot in 1935. Het is de start van de opvang 

voor ouderen los van de C.O.O. (later het O.C.M.W.) van de stad. Vanaf 1936 kwam er een 

kinderkribbe in het gebouw die bleef functioneren tot in 1965 en in totaal 1448 kinderen opving. 
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In 1937 was intussen een nieuw gedeelte aangebouwd aan het bestaande gebouw. In 1951 werd 

een nieuwe kapel gebouwd met fondsen geschonken door E. Angloo (1865-1944). De eerste 

steenlegging vond plaats op 9 oktober 1951 door Z.E.H. deken Butaye. Op 18 juni 1952 was 

de kapel af en werd ze ingewijd. In 1966 kwam daar een nieuwe vleugel bij die de verbinding 

maakte tussen de Brugge- en de Ieperstraat. Het Tehuis H. Hart telde toen 84 bedden. 

In 1985 wordt de oude Sacré-Coeur verlaten omdat het gebouw niet meer voldeed aan de 

normen van brandveiligheid. De bewoners werden voorlopig opgevangen in de leegstaande 

gebouwen van het Mariaziekenhuis in de Gasthuisstraat. 

Vanaf september 1987 wordt de Sacré-Coeur afgebroken. Ook het Medisch Centrum (palend aan 

het rusthuis H. Hart) in de Ieperstraat werd afgebroken begin 1993 om plaats te maken voor de 

uitbreiding van het rusthuis van de zusters. In dit Centrum waren de Gasthuiszusters ook actief.
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Vanaf 1 januari 1988 wijzigde de naam in ‘Rust- en Verzorgingstehuis OLV GASTHUIS’ waarbij 

de initiatiefnemers voor het eerst hun naam gaven aan hun initiatief. Het erkende rusthuis dat 

60 bedden telde, heet vooraan Rust- en Verzorgingstehuis OLV Gasthuis, geleid door zuster 

Marie-Thérèse Monserez. Het niet-erkende blijft Tehuis H. Hart en wordt geleid door zuster 

Martina (Jeannetta Delbeke). In januari 1995 wordt van overheidswege toelating gegeven om de 

nieuwbouw van het rusthuis aan te vatten. Op 27 januari 1995 vindt minister Wivina Demeester 

het zelfs de moeite om naar Poperinge af te zakken en het rustoord van de zusters te bezoeken. 

De plechtige eerste steenlegging wordt gehouden 

op 21 juni 1996. De steen is een dorpel uit het 

afgebroken H. Hartrustoord om de band tussen 

oud en nieuw te benadrukken.

Sedert februari 1999 is de nieuwbouw in gebruik 

en staat er een modern woon- en zorgcentrum.
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IN DE KIJKER
WIE VERDIENT EEN 'VERGEET-MIJ-NIETJE'?

Wauw, wat een succes kende onze haakactie. Heel veel warme mensen 

hebben mee gehaakt aan de vergeet-me-nietjes voor personen met 

dementie. Goed voor ongeveer 1000 bloemen! Verheugd zijn we! Door 

jullie hulp zullen we heel veel personen met dementie en hun mantelzorger 

een hart onder de riem kunnen steken. Om dit te kunnen doen, hebben we 

opnieuw jullie hulp nodig...

We zijn nog op zoek naar zoveel mogelijk 

contactgegevens van iemand die nog thuis 

woont en die zo’n bloemetje verdient. Ken je 

dus iemand (een persoon met dementie of 

zijn/haar mantelzorger) die je in deze moeilijke 

en donkere dagen een ‘vergeet-me-nietje’ 

toewenst? Geef dan zijn/ haar contactgegevens 

door via mail naar seniorenzorg@poperinge.be 

of 057 34 65 00. 

Ook hier in huis zullen we vergeet-me-nietjes 

verdelen. En met de rest van de bloemen? Die 

gaan zeker niet verloren! Met de werkgroep 

‘dementievriendelijk Poperinge’ hebben we al 

heel wat creatieve ideeën. 

We hopen opnieuw heel wat acties in 

2021 te kunnen uitrollen om Poperinge 

meer bewust te maken van de ziekte 

dementie. 

Denk je zelf ook graag mee aan een 

dementievriendelijk Poperinge of heb je 

vragen over dementie? Neem contact 

op met de dienst Seniorenzorg of Mieke 

Hebben (dementie@olvgasthuis.be), 

referentiepersoon dementie hier in huis. 

We helpen je heel graag verder!
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IN DE KIJKER
FEBRUARI - DE MAAND VAN EEN GROOT HART

De maand februari staat in het teken van een groot 

hart. Valentijn, zorgen voor elkaar, liefde, mensen met 

een groot hart, dingen ‘doen’ voor elkaar, belangrijke 

boodschappen, … Dit groot hart is ook zeker en vast 

aanwezig binnen de vzw OLV Gasthuis!

EEN GROOT HART VOOR DE BEWONER
Vanuit beide huizen dragen wij een 

warm hart toe aan de bewoners. 

Alle medewerkers zetten zich 

dagdagelijks in om met een groot hart 

én bewonersgericht te werken zodat 

bewoners zich zo goed en zo thuis 

mogelijk voelen. De bewoner in zijn 

totaliteit staat centraal.

Ons groot hart tonen we dan ook door 

met volle overtuiging mee in te stappen op 

de campagnes ‘Ons hart klopt voor u’ en 

‘We hebben je hart nodig’. Hiermee tonen 

we niet alleen het warme hart van vzw 

OLV Gasthuis en haar medewerkers voor 

de bewoners, maar willen we ook aan de 

buitenwereld laten zien hoe mooi warme 

en bewonersgerichte zorg kan zijn voor 

bewoner én medewerker. 

Het incorrecte beeld dat de maatschappij 

soms heeft van onze sector mag echt wel 

bijgeschaafd worden. Bij ons staan mens 

en zorg centraal. We delen graag onze 

visie en aanbod om potentiële bewoners 

en hun familie een klare kijk te geven 

binnen de muren van onze beide huizen. 

Nieuwe potentiële medewerkers, die ook 

hun hart op de juiste plaats dragen, willen 

we ook de nodige kansen geven om zich 

te scharen bij onze equipe. 

WONEN EN LEVEN
Vanuit onze visie bieden wij een warme en 

gastvrije zorg aan de bewoners waarbij we 

de bewoners een warme thuis willen bieden. 

We streven naar huiselijkheid en gezelligheid 

waarbij de bewoner zichzelf kan zijn. 

Dagdagelijks zetten we ons dan ook in om 

hieraan verder te werken en te durven dromen 

over een situatie waarbij bewoners maximale 

regie hebben. We willen de bewoners nog 

beter leren kennen om ervoor te zorgen dat zij 

zich optimaal en écht thuis kunnen voelen. 

Vanuit kwaliteit en binnen de cluster “Wonen 

en leven” willen wij dan ook actief aan de slag 

gaan met de topics die ervoor zorgen dat 

de bewoner zich goed en thuis voelt. Door 

kwaliteitsvol te werk te gaan, hopen wij om ons 

groot hart te tonen aan de ouderen. Continu 

nadenken over en toewerken naar meer 

kleinschaligheid garandeert de tevredenheid op 

vlak van zorg, wonen en leven op lange termijn.

Één van de belangrijke topics binnen het 

concept “wonen en leven” is dat ernaar 

gestreefd wordt om betekenisvolle activiteiten 

aan te bieden aan de bewoners. Door de 

bewoners goed te leren kennen, kunnen 

activiteiten op maat georganiseerd worden. 

Deze activiteiten zijn gebaseerd op wat de 

bewoner echt belangrijk vindt.
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Ook de stém van de bewoner is van groot 

belang. Om de bewoners zoveel mogelijk 

regie te geven, wordt onder meer vier 

maal per jaar het bewonersparlement 

georganiseerd. Bewoners krijgen dan de kans 

om hun wensen en meningen te uiten over 

specifieke topics. Naast de formele bevraging 

van de bewoners in het bewonersparlement 

willen we ook de bewoner informeel 

bevragen om te zien of de totaalzorg op 

maat blijft, willen we de intake een nog 

meer multidisciplinair karakter geven, willen 

we flexibel blijven omspringen met bv. de 

livingwerking, …

Naast deze “grotere” initiatieven willen we 

ook ons warme hart uitdrukken met kleinere, 

maar daarom niet minder mooie gebaren. De 

mangomomentjes die we geregeld inlassen, 

toveren nog steeds een 

mooie glimlach op de 

bewoner en dat is 

net wat we willen 

bereiken.

GETUIGENISSEN VAN BEWONERS DIE VROEGER ZELF IN DE ZORG HEBBEN GEWERKT

Cecile Gouwy – MPI DE LOVIE

Hoe ben je in de zorgsector terecht gekomen?

"Eerst ging ik werken in een naaibedrijf maar 

dat deed ik niet graag. Toen zei iemand: 

‘Waarom probeer je niet eens in De Lovie te 

gaan werken?’ En dat deed ik, maar het was 

toch even wennen hoor. Ik had nog nooit met 

mensen met een beperking gewerkt, maar ik 

heb het zo graag gedaan!"

Hoe zag je werkplek er toen uit?

"In mijn tijd was alles anders. Ik ben er later 

nog eens teruggegaan en vond dat alles 

vroeger meer open was ofwel zijn de planten 

gegroeid, dat kan ook! Ik was opvoedster in 

een leefgroep, dus wij hadden een living en 

een keuken. Het was heel huiselijk."

Wat was je taak?

"Ik deed daar het huishouden en zorgde voor 

de kinderen. Ik maakte hen wakker, hielp hen 

aankleden en wassen en voorzag het ontbijt. 

Daarna gingen de meeste naar de ateliers om 

te werken. ’s Avonds kwamen ze dan thuis 

en er was iemand - ik zal het nooit vergeten 

- die thuis kwam en heel fier zei: ‘Juf Cil, ik 

heb veel gewerkt hoor vandaag!’ En toen ik 

vroeg hoeveel wasspelden hij gemaakt had, 

antwoordde hij heel fier: ‘Twee.’"

Wat was er zo fijn aan je job? Wat vond je 

waardevol?

"Ik heb graag gezorgd voor de kinderen, 

er was altijd iets te beleven. Maar toen ik 

mijn man leerde kennen, verhuisde ik naar 

Oostnieuwkerke. Dat was wat te ver om nog 

te werken in De Lovie dus gaf ik mijn job op. 

De laatste dag dat ik moest werken, hadden 

ze een groot afscheidsfeest georganiseerd. 

De kinderen van de leefgroep hadden alles 

versierd en hadden zelf hapjes gemaakt. Het 

was niet perfect maar het was met veel liefde 

gemaakt en dat voelde je. Ik vond het zeer 

jammer dat ik er niet meer ging werken, maar 

ik heb heel veel mooie herinneringen aan 

mijn tijd in De Lovie."
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Andrea Boeraeve – rusthuis ‘Eeuwige Lente’ in Watou

Hoe ben je in de zorgsector terecht gekomen?

Ik ging naar school tot mijn 16 jaar. Mijn 

ouders zijn allebei vroeg gestorven dus 

werkte ik eerst enkele jaren thuis. Maar het 

begon toch te kriebelen om een beroep te 

leren. In het rusthuis van Watou zochten ze 

op dat moment nieuw personeel. Er werkten 

daar steeds zusters maar die besloten er mee 

op te houden omwille van hun leeftijd, dus 

bood ik me aan om daar te werken. Ik had 

wel graag voor verpleegster gestudeerd, maar 

omdat ik meteen begon werken is dat er niet 

meer van gekomen.

Hoe zag het woonzorgcentrum er toen uit?

Toen ik begon waren er 9 bewoners. We 

werkten er met twee. Eigenlijk waren het nog 

allemaal zelfstandige mensen: ze trokken hun 

plan. Maar na verloop van tijd werden er meer 

mensen opgenomen en ook mensen die meer 

hulp nodig hadden. Onze maximale bezetting 

was 20 bewoners. Gelukkig kwamen er dan 

wel steeds meer mensen werken. 

Het gebouw zelf vond ik mooi maar in de 

loop der jaren is er heel veel veranderd. 

Eerst sliepen alle mensen in een grote zaal. 

Geleidelijk aan werd er verbouwd en kreeg 

ieder zijn eigen kamer. In het begin hadden 

we ook geen lift, dat is allemaal gekomen 

wanneer we gefusioneerd zijn met Poperinge. 

Het enige wat ik écht niet mooi vond was de 

naam ‘Eeuwige Lente’, maar daar kon ik niets 

aan veranderen.  

Wat was je taak?

Wij stonden in voor alles: de financiën, de 

verzorging, het bereiden van de maaltijden, 

het onderhoud,… Het was wel soms roeien 

met de riemen die we hadden: bijvoorbeeld: 

pas nadat we gefusioneerd zijn met 

Poperinge werd incontinentiemateriaal voor 

volwassenen gebruikt. De dag-, nacht- en 

weekenddienst werden onder elkaar verdeeld. 

Ik deed heel graag de nacht en heb dat dan 

ook vaak gedaan, dikwijls in combinatie 

met dagdienst. De nachtdienst is wel niet te 

vergelijken met nu, wij konden nog wat slapen 

en deden op vaste momenten een toer. De 

mensen konden niet bellen want in die tijd 

bestond dat nog niet. 

Wat was er zo fijn aan je job? Wat vond je 

waardevol?

Ik heb 30 jaar dienst gedaan en was geen 

enkele keer ziek. Daarom mocht ik enkele 

dagen eerder op pensioen. Ik heb zeer graag 

gewerkt met de doelgroep ouderen. Je moest 

veel geduld hebben maar dat had ik wel.



CUPIDO IN OLV GASTHUIS

Nadat in februari 2020 de koppels onder de bewoners aan het woord waren 

in ’t Gasthuyzeken, willen we graag dit jaar aandacht besteden aan de 

koppels onder de medewerkers. We interviewden Olivier en Liezelot.

Waar, wanneer en hoe hebben jullie elkaar 

leren kennen?

Olivier: "In september 2003 leerden we 

elkaar kennen in het OLV Gasthuis op 

zorgverdieping 2. Ik werkte er nog maar pas 

als verpleegkundige."

Liezelot: "Toen werkte ik reeds 1 jaar als 

stagiair-logistieke hulp. In de namiddag 

stond ik in de zorg. Soms moesten we samen 

werken bv. mictietraining van de bewoners of 

deden we samen de koffieronde. De ‘klik’ was 

er meteen."

Olivier: "Tot ik op een dag mijn stoute schoenen 

aantrok en haar mijn gsmnummer gaf op een 

briefje met de vraag of ik ook haar nummer 

kon krijgen, maar haar gsm was toen defect."

Wat zijn de voordelen of nadelen om als 

partners beiden in de zorg te werken?

"Het voordeel is als je vragen hebt over 

het werk of je hebt een slechte dag, je 

partner je steeds kan helpen, begrijpen en je 

steunen. Nadeel is dat je steeds goed moet 

plannen voor opvang van de kinderen en 

het huishouden. Het moeilijkste is dat je veel 

moet opofferen, we zijn niet altijd samen 

thuis met mooi weer, feestjes of feestdagen. 

Maar gelukkig kunnen we ouderschapsverlof 

nemen zodat het beter lukt."

Welke eigenschap appreciëren jullie het 

meeste van elkaar?

Liezelot: "Olivier is een rustig persoon en weet 

meestal onmiddellijk een oplossing."

Olivier: "Liezelot heeft een groot hart voor 

ons gezin, ze doet er alles voor."

Welke dromen willen jullie graag nog samen 

waarmaken?

Dat we samen onze kinderen, Milan (8 jaar) 

en Manon (3 jaar), mogen opvoeden tot 

goeie volwassenen. Samen genieten van het 

leven, reizen, uitstapjes doen en af en toe een 

restaurantbezoekje meepikken. We zouden 

ook graag eens op vakantie gaan met een 

cruiseschip.

IN DE KIJKER 11



TERUGBLIK OP12

TERUGBLIK OP
Nieuwjaarstraktaat



TERUGBLIK OP
Driekoningen – Beleef TV – Crea

TERUGBLIK OP 13
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TERUGBLIK OP
Mobiele cafetaria – Traktaat met ijstaart – Gebruikersraad De Vliering



ACTIVITEITEN FEBRUARI
ALGEMENE INFO VOOR ALLE AFDELINGEN
• De cafetaria blijft voorlopig gesloten. Voor een update/info verwijzen wij graag naar onze web-

site en ons infoscherm aan de receptie en te bekijken op de TV op de kamer van de bewoners. 
• Eucharistieviering in de kapel: idem zoals de opening van de cafetaria.

ACTIVITEITENKALENDER

DE WINGERD
MAANDAG 1/02/2021

14:30  BAKKEN – pannenkoeken n.a.v. 

 Lichtmis (Living De Wingerd)

DINSDAG 2/02/2021

14:30 LICHTMIS (Living De Wingerd)

WOENSDAG 3/02/2021

14:30 GYMNASTIEK (Living De Wingerd)

DONDERDAG 4/02/2021

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Wingerd)

VRIJDAG 5/02/2021

14:30 SPREUKEN (Living De Wingerd)

MAANDAG 8/02/2021

14:30 ZANGNAMIDDAG MET YOU-TUBE  

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 9/02/2021

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 VOORLEZEN (Living De Wingerd)

WOENSDAG 10/02/2021

11:00 GEZAMENLIJK MIDDAGMAAL

 Mosselsouper n.a.v. 22e verjaardag

 verhuis (Polyvalente zaal)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 11/02/2021

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:30 BAKKEN – hartwafeltjes

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 12/02/2021

14:30 REMINISCENTIE – Valentijn

 (Living De Wingerd)

MAANDAG 15/02/2021

14:00 VALENTIJN – Dessertbordje voor de

 koppeltjes met livemuziek

 (Polyvalente zaal)

14:30 BAKKEN – bavarois n.a.v. vette dinsdag

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 16/02/2021

14:30 VETTE DINSDAG (Living De Wingerd)

WOENSDAG 17/02/2021

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Wingerd)

DONDERDAG 18/02/2021

14:30 SNOEZELEN (Living De Wingerd)

VRIJDAG 19/02/2021

14:30 MOBIELE CAFETARIA (Living De Wingerd)

MAANDAG 22/02/2021

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Wingerd)

15:00 KRUISWEG (Polyvalente zaal)

DINSDAG 23/02/2021

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 KOKEN – confituur maken voor ontbijt

 donderdag (Living De Wingerd)

WOENSDAG 24/02/2021

14:30 QUIZ (Living De Wingerd)

DONDERDAG 25/02/2021

08:00 ONTBIJTBUFFET (Polyvalente zaal)

14:30 VERJAARDAGSFEEST (Polyvalente zaal)

14:30 PICTIONARY (Living De Wingerd)

VRIJDAG 26/02/2021

14:30 LOTTO + HUISHOUDELIJKE WERKJES

 (Living De Wingerd)
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ACTIVITEITENKALENDER

ZORGVERDIEPING 1
MAANDAG 1/02/2021

14:30 BAKKEN – pannenkoeken n.a.v.

 Lichtmis (Living De Maretak)

DINSDAG 2/02/2021

14:30 LICHTMIS (Living De Maretak)

WOENSDAG 3/02/2021

14:30 MUZIKALE NAMIDDAG  

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 4/02/2021

14:30 HERSENGYMNASTIEK 

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 5/02/2021

14:30 TAFELSPELEN (Living De Maretak)

MAANDAG 8/02/2021

14:30 HOGER LAGER (Living De Maretak)

DINSDAG 9/02/2021

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

11:00 GEZAMENLIJK MIDDAGMAAL

 Mosselsouper n.a.v. 22e verjaardag

 verhuis (Polyvalente zaal)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 10/02/2021

14:30 KOKEN (Living De Maretak)

DONDERDAG 11/02/2021

14:30 ZUMBA (Living De Maretak)

VRIJDAG 12/02/2021

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING –

 VERWENNAMIDDAG: haar- en

 nagelverzorging (Living De Maretak)

MAANDAG 15/02/2021

14:00 VALENTIJN – dessertbordje met

 livemuziek voor de koppeltjes

 (Polyvalente zaal)

14:30 BAKKEN – wafeltjes n.a.v. vette dinsdag

 (Living De Maretak)

DINSDAG 16/02/2021

14:30 VETTE DINSDAG (Living De Maretak)

WOENSDAG 17/02/2021

14:30 QUIZ (Living De Maretak)

DONDERDAG 18/02/2021

14:30 BEWEGING (Living De Maretak)

VRIJDAG 19/02/2021

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BINGO (Living De Maretak)

MAANDAG 22/02/2021

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Maretak

DINSDAG 23/02/2021

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

14:30 SPREUKEN – Westvlaamse

 spreekwoorden (Living De Maretak)

WOENSDAG 24/02/2021

14:30 CREA – juwelen maken

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 25/02/2021

14:30 BAKKEN i.f.v. ontbijtbuffet op vrijdag

 (Living De Maretak)

14:30 VERJAARDAGSFEEST (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 26/02/2021

08:00 ONTBIJTBUFFET (Polyvalente zaal)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)
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ZORGVERDIEPING 2
MAANDAG 1/02/2021

14:30 BAKKEN – pannenkoeken n.a.v.

 Lichtmis (Living De Nok)

DINSDAG 2/02/2021

14:30 LICHTMIS (Living De Nok)

WOENSDAG 3/02/2021

14:30 KOKEN – fruitsla als dessert bij

 avondmaal (Living De Nok)

DONDERDAG 4/02/2021

14:30 MONOPOLY (Living De Nok)

VRIJDAG 5/02/2021

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Nok)

MAANDAG 8/02/2021

14:30 VERWENACTIVITEIT – hand- en

 voetmassage (Living De Nok)

DINSDAG 9/02/2021

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 KOKEN – confituur (Living De Nok)

WOENSDAG 10/02/2021

14:30 BAKKEN – Valentijnskoekjes

 (Living De Nok)

DONDERDAG 11/02/2021

11:00 GEZAMENLIJK MIDDAGMAAL –

 Mosselsouper n.a.v. 22e verjaardag

 verhuis (Polyvalente zaal)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Nok)

VRIJDAG 12/02/2021

14:30 REMINISCENTIE – Valentijn

 (Living De Nok)

MAANDAG 15/02/2021

14:00 VALENTIJN – Dessertbordje met

 livemuziek voor de koppeltjes

 (Polyvalente zaal)

14:30 BAKKEN – chocomousse n.a.v. Vette

 Dinsdag (Living De Nok)

DINSDAG 16/02/2021

14:30   VETTE DINSDAG (Living De Nok)

WOENSDAG 17/02/2021 

14:30 CREA – juwelen maken (Living De Nok)

DONDERDAG 18/02/2021

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Nok)

VRIJDAG 19/02/2021

14:30 KOKEN – wentelteefjes voor avondmaal

 (Living De Nok)

MAANDAG 22/02/2021

14:30   CREA (Living De Nok)

DINSDAG 23/02/2021

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 MANNENGROEP (De Mansarde)

14:30 BAKKEN – suikerbrood i.f.v. ontbijt

 (Living De Nok)

WOENSDAG 24/02/2021

08:00 ONTBIJTBUFFET (Polyvalente zaal)

14:30 KOKEN – smoothies (Living De Nok)

DONDERDAG 25/02/2021

14:30 KOFFIETASSENSPEL (Living De Nok)

14:30 VERJAARDAGSFEEST (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 26/02/2021

14:30 CAFE (Living De Nok)
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ACTIVITEITENKALENDER

EMMAUS
MAANDAG 1/02/2021

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 GEZELSCHAPSSPELEN

 (Living ’t Hommelhof)

DINSDAG 2/02/2021

14:00 COGNITIEVE NAMIDDAG

14:00 BAKKEN – pannenkoeken n.a.v.

 Lichtmis (Alle livings)

WOENSDAG 3/02/2021

14:30 ACTIVITEIT IN DE LIVING n.a.v. Week

 van de Poëzie (Living d’Hopperanke en

 Living d’Hoppebel)

DONDERDAG 4/02/2021

14:00 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

14:30  ACTIVITEIT IN DE LIVING n.a.v. Week

 van de Poëzie (Living d’Hoppescheute)

VRIJDAG 5/02/2021

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living ’t Hoppeblad)

10:00 RADIO COPAIN (Op kamer)

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK

 (Living d’Hoppebel)

14:30 WANDELING (Buitenshuis)

MAANDAG 8/02/2021

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 BAKKEN – suikerwafels 

 (Living ’t Hommelhof)

DINSDAG 9/02/2021

14:00 COGNITIEVE NAMIDDAG

14:30 BAKKEN – suikerwafels (Living

 d’Hoppescheute en Living ’t Hoppeblad)

14:30 RELAXATIEBAD (badkamer 245)

WOENSDAG 10/02/2021

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living

 d’Hoppescheute en Living d’Hopperanke)

DONDERDAG 11/02/2021

14:00 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

15:00 FIT & FUT – GYMNASTIEK

 (Living d’Hopperanke)

VRIJDAG 12/02/2021

10:00 RADIO COPAIN – Valentijnseditie

 (Op kamer)

14:30 ACTIVITEIT n.a.v. Valentijn

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 BELEEFTV (Living d’Hoppebel)

MAANDAG 15/02/2021

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 BAKKEN – kattentongen

 (Living d’Hopperanke)

14:30 VOLKSSPELEN (Living d’Hoppebel)

DINSDAG 16/02/2021

14:00 COGNITIEVE NAMIDDAG

14:30 BAKKEN – kattentongen (Living  

 ’t Hoppeblad en Living 't Hommelhof)

14:30 CREA – paaseieren met wol

 (Living d’Hopperanke)

WOENSDAG 17/02/2021

08:00   ONTBIJTBUFFET (Living ’t Hommelhof)

DONDERDAG 18/02/2021

14:30 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

14:30 COGNITIEF GROEPJE

 (Living d’Hopperanke)

VRIJDAG 19/02/2021

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living d’Hoppebel)

10:00 RADIO COPAIN (Op kamer)

10:00 FIT & FUT - GYMNASTIEK 

 (Living ’t Hommelhof)

14:30 WANDELING (Buitenshuis)

14:30 BINGO (Living d’Hoppebel)

MAANDAG 22/02/2021

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 CREA – seizoensgebonden

 (Living ’t Hommelhof)
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DINSDAG 23/02/2021

14:00   COGNITIEVE NAMIDDAG

14:30   VERJAARDAGSFEEST (Op kamer)

14:30   VERWEN – SCHOONHEIDSSALON – gelaatsverzorging (Op kamer)

WOENSDAG 24/02/2021

14:30   CREA – Paaseieren met wol (Living ’t Hoppeblad)

DONDERDAG 25/02/2021

14:30   MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

15:00   FIT & FUT – GYMNASTIEK (Living d’Hoppescheute)

VRIJDAG 26/02/2021  

14:30 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

KORTVERBLIJF
DINSDAG 2/02/2021 

14:30 LICHTMIS (Op kamer)

VRIJDAG 5/02/2021  

14:00 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Op kamer)

WOENSDAG 10/02/2021  

11:00 GEZAMENLIJK MIDDAGMAAL – mosselsouper

 n.a.v. 22e verjaardag verhuis (Polyvalente zaal)

DINSDAG 16/02/2021  

14:00 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Op kamer)

14:30 VETTE DINSDAG (Op kamer)

VRIJDAG 19/02/2021  

14:00 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

MAANDAG 22/02/2021 

15:00 KRUISWEG (Polyvalente zaal)

DINSDAG 23/02/2021  

14:00 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Op kamer)

DONDERDAG 25/02/2021  

08:00 ONTBIJTBUFFET (Polyvalente zaal)

AW FIORETTI
& DE VLIERING
ALGEMEEN

BIBLIOTHEEK
Op dinsdag 9 en 23 februari 

komt een medewerker van 

de animatie langs met nieuw 

‘leesvoer’.

DE VLIERING

DONDERDAG 18.02.2021 
OM 14.30 UUR 
Verjaardagsfeest van Françina 

Geldof in De Mansarde.

FIORETTI

IVVO werd ingelicht dat ze 

geen afvalcontainers moeten 

leveren voor de bewoners van 

Fioretti in de Bruggestraat 59.
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DE PLATAAN
MAANDAG 01/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - DIALECTEN

DINSDAG 02/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - FILMNAMIDDAG - sketches

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - RECEPTEN RADEN

WOENSDAG 03/02/2021 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - BINGO

namiddag
 - RECEPTEN RADEN

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - HOGER-LAGER

DONDERDAG 04/02/2021 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - RAD VAN FORTUIN

 
 

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN
namiddag
 - GEHEUGENTRAINING - 

woordslang

VRIJDAG 05/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - DIALECTEN

namiddag
 - BAKKEN

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - RAD VAN FORTUIN

ZATERDAG 06/02/2021 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - DE OUDE DOOS

MAANDAG 08/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - QUIZ

DINSDAG 09/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - GEHEUGENTRAINING - 
spreuken

namiddag
 - KRANT BESPREKEN

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - PRAATNAMIDDAG – ‘Aan 
weerskanten van de schreve’

WOENSDAG 10/02/2021 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - DIALECTEN

DONDERDAG 11/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag
 - FILMNAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - GYMNASTIEK

VRIJDAG 12/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - VOORLEZEN

namiddag
 - BELEVENISTAFEL

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - HOGER-LAGER

ZATERDAG 13/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - BINGO
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MAANDAG 15/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - ALFABETSPEL

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN - digitaal

namiddag
 - ALFABETSPEL

DINSDAG 16/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - FILMNAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - BINGO

WOENSDAG 17/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - ALFABETSPEL

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - REMINISCENTIE

DONDERDAG 18/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - REMINISCENTIE – 
Poperinge verbeeldt

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - KRUISWOORDRAADSELS

VRIJDAG 19/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - BINGO

namiddag
 - FILMNAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - GEHEUGENTRAINING

ZATERDAG 20/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - BAKKEN

MAANDAG 22/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - REMINISCENTIE – 
Poperinge verbeeldt

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - SPREUKEN

DINSDAG 23/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - REMINISCENTIE

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - FILMNAMIDDAG

WOENSDAG 24/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - GEHEUGENTRAINING

namiddag
 - KRANT BESPREKEN

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - GYMNASTIEK

DONDERDAG 25/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - RAD VAN FORTUIN

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - RECEPTEN RADEN

VRIJDAG 26/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - VERTELNAMIDDAG – Aan 
weerskanten van de schreve

ZAAL NOORD
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - Zaal NOORD – namiddag
 - ZANGNAMIDDAG

ZATERDAG 27/02/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag
 - KRANT BESPREKEN

namiddag
 - FILMNAMIDDAG
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OP HET BORD: FEBRUARI
MAANDAG 01.02.2021

Confituur

Ajuinsoep
Winterse kalfsragout / pasta

 Speculoospudding

Kaas – hesp
Blokpaté

    
DINSDAG 02.02.2021

Smeerkaas

Brunoisesoep
Gehaktbrood / kriekensaus

Witte kool in bechamelsaus / puree
Fruit

Kaas – hesp
Gevulde pannenkoeken

  
WOENSDAG 03.02.2021

Luikse siroop

Aardappelsoep
Biefstuk / choronsaus

Salade / frietjes
Koek

Kaas – hesp
Tomme blanche

DONDERDAG 04.02.2021
Choco

Groentesoep
Gebakken kippenbout

Sinaasappelsaus
Geglaceerde wortelen / bulgur

Chocolademousse

Kaas – hesp
Kipfilet met tuinkruiden

    
VRIJDAG 05.02.2021

Confituur

Champignonsoep
Vispannetje van de chef

Gestoofde juliennegroenten
Aardappelen

IJsje

Kaas – hesp
Cervelas

ZATERDAG 06.02.2021
Chocolade

Venkelsoep
Boomstammetje / braadjus

Romanescogroenten / aardappelen
Yoghurt

Kaas – hesp
Zalmsalade

ZONDAG 07.02.2021
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatenroomsoep 
Kalkoenfiletgebraad
Champignonsaus

Abrikozen / aardappelrösti
Taart

Kaas – hesp
Abdijkaas

MAANDAG 08.02.2021
Confituur

Preisoep
Cordon bleu / vleesjus

Ratatouille / aardappelen
Aardbeienpudding

Kaas – hesp
Kalkoenfilet

DINSDAG 09.02.2021
Smeerkaas

Bouillon met juliennegroenten
Kalfslapje / vleesjus

Gebakken bloemkool / puree
Fruit

Kaas – hesp
Pastaschotel

WOENSDAG 10.02.2021
Peperkoek

Pompoensoep
Kalkoenrollade / roomsaus

Salade / frietjes
Koek

Kaas – hesp
Sint-Maartenkaas

DONDERDAG 11.02.2021
Choco

Groentesoep
Chili con carne / rijst

Panna cotta met rode vruchten

Kaas – hesp
Kop in tomaat

VRIJDAG 12.02.2021
Confituur

Andijviesoep
Witvisfilet / dillesaus

Gestoofde prei / aardappelen
IJsje

Kaas – hesp
Sandwiches met chocolademelk

ZATERDAG 13.02.2021
Speculoos

Rapensoep
Gebakken kipfilet / mosterdsaus

Erwten / puree
Yoghurt

Kaas – hesp
Ardeense paté

ZONDAG 14.02.2021
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Runderreepjes Stroganoff

Perziken / kroketten
Taart

Kaas – hesp
Rolmops

MAANDAG 15.02.2021
Confituur

Courgettesoep
Kalkoenlapje / gevogeltejus
Gestoofde pastinaak / puree

Chocoladepudding

Kaas – hesp
Kipsalade
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DINSDAG 16.02.2021
Smeerkaas

Kippenbouillon
Luikse salade

Fruit

Kaas – hesp
Karnemelk-stampers met ei

WOENSDAG 17.02.2021
Luikse siroop

Waterkerssoep
Balletjes / tomatensaus

Rauwkost/ frietjes
Koek

Kaas – hesp
Brie

DONDERDAG 18.02.2021
Speculoospasta

Groentesoep
Varkensgoulash

Gebakken groenten / puree
Messinaroom

Kaas – hesp
Kalfsworst

VRIJDAG 19.02.2021
Confituur

Pompoensoep
Tongrolletjes / kreeftensaus

Groentereepjes / aardappelen
IJsje

Kaas – hesp
Filet de saxe

ZATERDAG 20.02.2021
Koetjesreep

Erwtensoep
Gyros

Mediterraanse groenten / puree
Yoghurt

Kaas – hesp
Krabsalade

ZONDAG 21.02.2021
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatensoep
Kippenbil / dragonsaus

Appel-abrikozenmoes / kroketten
Taart

Kaas – hesp
Provençaals vleesbrood

MAANDAG 22.02.2021
Confituur

Pastinaaksoep
Worst / mosterdsaus

Hutsepot
Tweekleurenpudding

Kaas – hesp
Ardeense salami

DINSDAG 23.02.2021
Honing

Minestrone
Gebakken kipfilet / kerriesaus

Gestoofde courgette / rijst
Fruit

Kaas – hesp
Loempia met zoetzure saus

WOENSDAG 24.02.2021
Peperkoek

Witloofsoep
Rundstong / Madeirasaus

Salade / frietjes
Koek

Kaas – hesp
Kruidenkaas

DONDERDAG 25.02.2021
Choco

Groentesoep
Braadworst / ajuinsaus

Gestoofde wortel
Peterselieaardappelen

IJsje

Kaas – hesp
Vleesbrood

VRIJDAG 26.02.2021
Confituur

Preisoep
Pastaschotel

Met zalm / broccoli
IJsje

Kaas – hesp
Pistolets

ZATERDAG 27.02.2021
Chocolade

Knolseldersoep
Vlaamse stoverij

Appelmoes / aardappelen
Yoghurt

Kaas – hesp
Tonijnsalade

ZONDAG 28.02.2021 
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatenroomsoep
Konijn met pruimen in rode wijn

Aardappelblokjes
Taart

Kaas – hesp
Camembert

    
 

Smakelijk!
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BEWONERS- EN 
MEDEWERKERSNIEUWS
VERJAARDAGEN
BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Za. 06/02 Jeannette Vandevoorde (K 224 A) 87 jaar

Ma. 08/02 Albertine Steyaert (K 7)  91 jaar

Di. 09/02 Marie Jeanne Desmyter (K 153) 86 jaar

Za. 27/02 Monique Deroo (K 31)  86 jaar

Zo. 28/02 Willy Deberdt (K 122 A)  79 jaar

BEWONERS AW FIORETTI
Wo.  10/02  Gerard Pannekoecke  83 jaar

Vr.  19/02  Julien Croquey  81 jaar

Do.  25/02  Maria Haeghebaert  85 jaar

BEWONERS DE VLIERING
Ma.  15/02  Françina Geldof (studio 2)  89 jaar

BEWONERS DVC DE PLATAAN
Ma. 01/02  Beatrice Onraet  84 jaar

Do. 25/02  Jeannine Boeyaert  81 jaar

Do. 25/02  Jacqueline Deplacie  92 jaar

Za. 27/02  Magda Depeser  77 jaar

WIJ VERWELKOMEN...
WZC OLV GASTHUIS
Margarita Ruckebusch-Goussey (K 188) uit Watou

Marguerite Ruyssen-Ruyssen (K 236) uit Poperinge

Denise Worm-Dehollander (K 110) uit Poperinge

André en Martha Verdonck-Lobeau (K 129 & K 115) uit Poperinge

Frans Waeghemaecker (K 24 B) uit Poperinge

WZC EMMAUS
Marie-Louise Dedeyne (K 209) uit Reningelst

Rita Gesquiere (K 016) uit Poperinge

DE VLIERING
Esther Hoornaert-D’Hellem (studio 3) uit Westouter

Proficiat!

BEWONERS WZC EMMAUS
Ma. 01/02 Elisabeth Demaeght 88 jaar

Zo. 07/02 Rosette Huyghe 75 jaar

Za. 13/02 Aimé Monteyne 68 jaar

Vr. 26/02 Georges Vereyck 85 jaar

Za. 27/02 Henri Hubrechtsen 68 jaar

PERSONEEL
Wo. 03/02 Brittney Defever

Do. 04/02 An Deraedt en Ann Thore

Zo. 07/02 Melissa Degryse

Di. 09/02 Arrava Delancker en

  Delphine Vandenbruwaene 

Di. 16/02 Kristel Logie

Wo. 17/02 Olivier Caneele

Do. 18/02 Brent Desoete, 

  Caithlyn Pittillioen,

  Sandra Van Parys en

  Assünta Verhoeven

Di. 23/02 Anja Nollet 

Za. 27/02 Stefanie Willems

29/02 Linda Meeuw en 

  Emma Wheaton
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OPGENOMEN IN DE GENADE VAN DE HEER
WZC OLV GASTHUIS
Alina Lambert, overleden op 2 januari 2021 op 96-jarige leeftijd.

Eliane Deraedt, overleden op 4 januari 2021 op 76-jarige leeftijd.

Simonne Duyver, overleden op 7 januari 2021 op 86-jarige leeftijd.

Marguerite Marey, overleden op 8 januari 2021 op 82-jarige leeftijd.

WZC EMMAUS
Fernand Bouton, overleden op 11 januari 2021 op 74-jarige leeftijd.

IN DIENST
Op 11 januari 2021 kwam Frederik Vandenbussche in dienst (verpleegkundige).

LEVENSSNOEI
Wim Capoen, echtgenoot van Anja Dewulf, overleden op 11 januari 2021, vader en 

schoonvader van Eva Capoen (hotelmedewerker) en Bryan Dekindt (zorgkundige).



ALGEMEEN TUINONDERHOUD
GERANIUMS & PERKPLANTEN 
BLOEMSTUKKEN ALLERHEILIGEN
CHRYSANTEN - VRIJDAGSMARKT

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

Stationsstraat 302, 8890 Moorslede

WWW.BEROEPSKLEDING-LANDUYT.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

RAMEN 
DEUREN
TRAPPEN
Nijverheidsstraat 24
8650 Houthulst
T 051 70 33 70
info@borra.be
www.borra.be

www.goldmannv.be

tel. 051 33 77 90

info@goldmannv.be

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



HERSENGYMNASTIEK
OPLOSSING JANUARI: KABOUTER - TWEELING - ACHTBAAN - SPORTTAS

WINNAARS: Georges Vereyck (Emmaüs - K 134), Marcella Ameel (De Vliering – studio 4), 

Lucienne Constandt (K 264), Paula Deschilder (K 247)

NIEUWE OPGAVE: REKENWONDER

Tel steeds twee getallen die naast elkaar staan bij elkaar op 

en zet de uitkomst in het hokje erboven.

...
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15 11 ...

... 7 ... 10

... 4 ... 1 ...

...
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... ... 12

9 ... ... 3

7 ... 8 ... ...

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

Oplossing afgeven in het afdelingsbureau of aan de receptie voor 20 februari 2021.
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w w w.cu v e l i e r g r aph i c s .b e

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

GARAGE - CARROSSERIE - TANKSTATION

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

Europalaan 9
8970 Poperinge

www.goed.be

Thuiszorgwinkel: 
03 205 69 59

Hoorcentrum: 
03 205 69 20

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

Professional networks

WiFi networks

Backup systems

Service


