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MAANDELIJKS HUISKRANTJE VAN OLV GASTHUIS

Dromen en wensen ...
Ik zou heel graag nog een terug naar buiten gaan, 

genieten van de mooie natuur. En als alles goed blijft, 

zou ik graag mijn 100ste verjaardag vieren samen 

met jullie! Beste wensen,

Martha

Ik zou graag eens terugkeren naar De Lovie. 

Ik heb daar vroeger nog turnles gegeven. Ik zou 

de les zelf niet meer geven, maar ik zou toch 

misschien wel willen meedoen. Een sportief 2021,

Walter

Ik wens dat ik gezond en goed mag 

blijven en in ’t volk mag blijven zitten.Maria

Dat iedereen met mekaar 

overeenkomt en dat ik in sereniteit 

mijn leven verder mag leven.

Trees



VOORWOORD

Beste lezer,

In naam van de zusters, de Raad van Bestuur en de directie wil ik alle bewoners en hun familie, 

de vrijwilligers en ook de medewerkers een Gelukkig Nieuwjaar wensen!

2020 was geen gemakkelijk jaar maar we blijven dromen en hopen. 

Winter. Je ziet weer bomen 

door het bos en dit licht 

is geen licht maar inzicht: 

er is niets nieuws 

zonder de zon.

En toch is ook de nacht niet 

uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt 

is het nooit volledig duister, nee, 

er is de klaarte van een soort geloof 

dat het nooit helemaal donker wordt. 

Zolang er sneeuw is, is er hoop.

Uit: 'Zolang er sneeuw ligt'- Herman de Coninck

Veel leesplezier!

Mieke Vandeputte, directeur
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Wensen van personeelsleden

Ik wens dat we terug al 

onze vriendschappen 

letterlijk én figuurlijk 

dichter bij ‘onzen gilet 

kunnen trekken’…

Ik wens voor iedereen 

in de eerste plaats een 

goede gezondheid toe!

Dat de fijne samenwerking en 

de goede sfeer van 2020 mag 

worden verder gezet in 2021.

Ik wens dat we terug met meer vrijheid zullen kunnen leven, 
zonder beperkingen door corona. Ik hoop dat we terug 
spontaan kunnen leven en kunnen doen wat we willen, 

wanneer we dat willen. Ik wens dat mijn dochter het goed 
stelt als zij naar het buitenland gaat, dat ze nog verder mag 
groeien en veel bij mag leren. Ik zou ook nog graag eens 
een goed feestje vieren waarbij we de beentjes kunnen 

losschudden! Bijvoorbeeld… wanneer onze Stijn (sociale 
dienst) een nieuwe voordeur krijgt? Tenslotte hoop ik dat 
we veel plezier mogen hebben in 2021 op alle vlakken.

Mijn wensen voor het jaar 2021: een jaar zonder grote zorgen, veel mooie momenten met familie en vrienden en als kers op de taart ons (uitgesteld) trouwfeest op 10 juli 2021.

2020 was een bijzonder jaar, maar geen verloren jaar. Door de maatregelen 

tegen de verspreiding van Covid-19, veranderde ons leven. We hadden 

minder sociale contacten, minder knuffels en minder samenzijn met 

vrienden en familie,… Maar ik voelde mij tegelijk gezegend met een 

fantastische eigen “bubbel”. We beleefden met het gezin heel veel leuke, 

waardevolle momenten. Voor 2021 wil ik graag “gulzig” zijn: ik wens dat 

we de hechte band binnen onze “bubbel” kunnen combineren met terug 

meer ongedwongen en spontaan contact met familie en vrienden. En 

dat we in OLV Gasthuis een jaar mogen beleven vol warmte, gezondheid, 

verbondenheid, met veel activiteiten en uitstappen voor de bewoners.

Ik droom van een OLV Gasthuis vzw waar kwaliteit geen 

hol modewoord maar een tastbaar begrip is én blijft, waar 

medewerkers kritisch blijven stilstaan bij hun eigen handelen en 

de impact daarvan op de bewoners, collega's en familie, waar 

elke medewerker en bewoner een stem heeft en die ook mag 

en kan laten horen. Kwaliteit is en blijft de verantwoordelijkheid 

van ons allemaal. Het is een constant streven, de wil om steeds 

beter te worden, een kans die we altijd moeten blijven grijpen.
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Wensen van bewoners

Dat iedereen gelukkig mag zijn en dat iedereen mag slagen voor zijn examens, dat wens ik.Maria

Ik heb alles wat ik wil, het leven is 

zo goed. Ik vraag om niets meer.

Elisabeth

Ik zou graag eens op reis gaan naar de maan. Ik was wel 

graag astronaut geworden! Waarom? Omdat je dan eens 

iets nieuws ziet hé. Dromen mag!

Als jong meisje droomde ik ervan om les te kunnen 

geven, maar ik heb dit nooit kunnen waarmaken. Ik 

was namelijk de jongste van het gezin en terwijl de rest 

uit huis was, moest ik zorgen voor mijn grootouders 

en vervolgens ook voor mijn ouders. Ik heb mijn hele 

leven voor ouderen gezorgd want ik ben uiteindelijk 

zorgkundige geworden en heb in een rusthuis gewerkt. 

Ik heb dan wel geen les kunnen geven, maar ik ben 

uiteindelijk wel directrice geworden van het rusthuis. 

Verder had ik graag langer viool kunnen spelen. Ik heb 

als 12-jarige vioollessen gevolgd, al werden deze lessen 

een tijdlang onderbroken door mijn studies en het drukke 

leven. Vervolgens heb ik de draad terug opgepikt en 

tot een paar jaar terug speelde ik nog viool. Ik speelde 

bijvoorbeeld ‘Ave Maria’ van Schubert samen met de 

organist op communiefeesten in de kerk. Ook stukken 

van Vivaldi, … kon ik spelen. Ik zou dit nu niet meer 

kunnen, maar ik ben nog steeds enorm liefhebber van 

muziek. Het zou fijn zijn mocht ik vanuit dit opzicht eens 

een vioolles kunnen meevolgen bij de kunstacademie.

Daarbij zing ik ook graag en blijkbaar ben ik niet de enige 

in het WZC die graag zingt. Misschien kunnen we eens 

samenkomen om te zingen. Een klein koortje in het WZC?

Kathelien

Ik ben mijn zus, mijn schoonbroer, mijn 

ouders verloren en nog anderen verloren. 

Ik zou hen graag nog eens terugzien, maar 

uiteraard kan dat niet. Ik zou ook graag nog 

eens het graf bezoeken van mijn man.

Denise

Ik zou wel graag nog eens een plafond of een muur pleisteren, als dat nog zou kunnen. Ik heb dit jaren gedaan, van mijn 17de tot mijn 60ste.

Marcel

Mijn wensen voor 2021 zijn simpel. Ik zou graag nog 

eens op bezoek gaan naar het kerkhof van Westouter 

en Loker. Mijn ouders en mijn man bezoeken. Ook 

zou ik graag, bij mooi weer, een uitstapje doen naar 

Ieper, een lekkere pannenkoek gaan eten. Maar mijn 

belangrijkste is wens is een goede gezondheid.  

Liefs, Georgette

Hoe ouder we worden, 

hoe minder we lijken te 

dromen of te wensen.

Hilda

Als het terug mooi weer is, zou ik 

graag op restaurant gaan in Kemmel 

om een lekker visgerechtje te eten of 

eens naar “de bergen” gaan wandelen 

in het bos. Maar niet alleen é! Dat 

jullie wensen ook mogen uitkomen,

Simonne
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Wensen van bewoners

Ik wens een beter jaar dan 2020 zonder corona 

waarbij ik geregeld een pintje mag drinken, 

genieten van het leven, geld opdoen. Ik wens ook 

dat mijn schulden zo snel mogelijk afbetaald zijn 

zodat ik terug meer kan genieten van het leven.

Freddy

Ik zou graag nog lang en gezond leven zoals ik nu ben. Als mijn tijd gekomen 

is, wil ik pijnloos en snel sterven. Daarnaast zou ik bij mooi weer nog eens naar 

de markt willen. Ik zou ervoor zorgen dat ik deze keer geld bij me heb zodat 

ik eierkoeken kan kopen en een glas zou kunnen drinken. Ik hoop dat ik oude 

bekenden zou tegenkomen in de stad waarmee ik nog eens kan afspraken. 

Verder zou ik mijn vriendin die vroeger in mijn straat woonde en die ik al lang 

niet meer heb gezien, nog eens willen ontmoeten.

Erna

Ik zou graag nog eens een toertje met de fiets 

doen in de streek (Poperinge, Reningelst, Loker, 

…) samen met een vriendin. Dit deed ik vroeger 

vaak toen ik alleen ben komen te staan. Ik zou dan 

ergens stoppen en een potje koffie drinken.

Louisa

Dat het altijd mooi weer mag zijn en geen te koude winter.

Maria

Ik wens dat ik goed en gezond 
ben, gezondheid valt niet te 

kopen. Dat we niets tekort komen.Guillaum

Ik heb goede herinneringen aan Chamonix, een bergstadje in Frankrijk. Er was veel mooie natuur en op zondagen dronken we een fles wijn. Mijn droom is om deze plaats nog eens te kunnen bezoeken.
Georgette

Mijn wens is dat er eens kleutertjes in het rusthuis op bezoek 
komen… Of dat ik zelf nog eens een kleuterklas mag bezoeken. 
Ik was zelf mijn hele leven kleuterleidster en heb dat jaren met 

hart en ziel gedaan. Nooit had ik een slechte dag, het was echt 
mijn roeping. Ik zag elk van de kindjes even graag.Rosette

Mijn droom is om nog eens te gaan zwemmen, een natuurwandeling te doen of een mooie fietstocht. Maar boodschappen gaan doen of gaan winkelen staan ook op mijn wenslijstje. Dit alles met “naturlich” een “stuk torte”. 
Die besten Wünche, Liselotte
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Boven alles wens ik dat we in 2021 verlost worden van dat coronagedoe en dat we weerom normaal kunnen leven. Naast de gebruikelijke wensen voor een goede gezondheid hoop ik dat we in dat jaar opnieuw een Ronde van Frankrijkwinnaar hebben, de man die ons die zege kan bezorgen, is Remco Evenepoel.Als Nafi Thiam nu ook nog Olympisch kampioene wordt op de zevenkamp (atletiek) en wij verder gespaard worden van grote rampen of terroristische aanslagen dan wordt 2021 een bijzonder goed jaar.
Willy, bewoner  De Vliering

Dat ik mag blijven komen naar De Plataan. Wens wel dat ik in 2021 meer dagen mag komen want ik kom heel graag om van alles samen te doen van activiteiten. Ben blij dat het busje met ’s morgens komt ophalen en dat ik onder de mensen kan komen om te praten. Ik word rustig als ik hier ben want thuis voel ik me wat opgesloten. Als dit mag blijven doorgaan, zal ik al héél blij zijn.
Thérèse, gast dvc

Dat alles zo mag blijven. Thuis samen 

genieten van elkaar, dat we corona 

samen mogen overwinnen en nog 

lang samen mag zijn met mijn man.

Cecile, gast dvc

Wij zouden graag samen eens aan 

de toog hangen, dat is zo lang 

geleden. Of een kroegentocht 

samen met enkele leutige mensen. 

Santé, Hugo en Walter

Dat alles wat vanzelfsprekend was een beetje terugkomt. Elkaar zien zonder voorwaarden, elkaar vastnemen zonder moeten denken of het nu eigenlijk wel mocht. Terug naar de kapper zonder beboet te worden. Dat alles zonder stress en ergernis kan verlopen zoals vroeger, terug wat meer vrijheid krijgen.
Paul en Beatrice, gasten dvc

Vroeger ging ik veel wandelen aan zee met mijn vrouw. Onze favoriete badplaats was Nieuwpoort. Ik zou graag nog eens terug gaan om te wandelen op “den diek”. Of een pater gaan drinken in West-Vleteren zou me ook wel smaken. Een gelukkig 2021, 
Herman

Ik droom ervan om nog eens met mijn 

man op restaurant te gaan. Niets speciaals 

hoor, een porto als aperitief, biefstuk friet 

met bearnaisesaus als hoofdmaal. En een 

pintje om door te spoelen. 

Beste wensen, Mariette

Als jong meisje danste ik zeer graag, de tango 

of de wals, ik danste het allemaal graag. Mijn wens 

is om nog eens te kunnen gaan dansen en te 

genieten van de aandacht van het andere geslacht. 

Veel liefs, Paula
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EVEN STILSTAAN BIJ
2021
We kijken met een bang en hoopvol hart uit wat dit nieuwe jaar ons zal brengen.

Laat ons proberen verder te doen wat de kerstfiguren ons als boodschap gaven:

Zoals de engel: mensen hoop en uitzicht geven in moeilijke tijden.

Zoals de herders: op zoek gaan naar plekken waar gewerkt wordt aan een goede vruchtbare aarde.

Zoals de ster: wegwijzer zijn voor mensen die de juiste richting verloren hebben.

Zoals de wijzen: op zoek gaan naar de Heer, wetende dat Hij de echte redding kan brengen.

Schenken wij elkaar in dit nieuwe jaar 

oprechte aandacht en attenties in het dagelijks leven,

bemoediging en waardering

licht in deze donkere dagen

Zegenen wij in het nieuwe jaar vooral hen

die onze nabijheid hard nodig hebben

dat wij elkaar oprichten 

met woorden en gebaren van die buitengewone liefde 

die mensen draagt en ver-draagt

doorheen alles.

Gelukkig Nieuwjaar!

DRIEKONINGEN
Reeds aan het begin van het nieuwe jaar, op 6 januari, 

vieren we Driekoningen. Eigenlijk wordt het nu het 

Feest van de Openbaring genoemd. Een herdenken 

van een wondere gebeurtenis! Drie Wijzen laten alles 

achter om het LICHT te volgen dat hen voorgaat. Tot 

zij vinden wat ook wij heel ons leven lang al zoeken: de 

ontmoeting met Jezus! Laat ons het licht volgen dat 

ons voert naar Hem en Hij zal ons nieuwe kracht geven. 
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POPERINGE EN DEELGEMEENTEN  
60 JAAR GELEDEN ...
Met het eerste nummer van ’t Gasthuyzeken in 2021 willen we de kans grijpen om eens te kijken 

naar de rijke geschiedenis van Poperinge en zijn deelgemeenten. 

De keuze werd gemaakt voor het jaar 1961. Deze terugblik biedt de mogelijkheid om te zien hoe 

vlug de tijd wel gaat en wat er allemaal veranderde sinds 60 jaar geleden. 

4 januari 1961: onder leiding 

van ploegbaas Maurice 

Lefever wordt de oude 

bedding van de Engelstraat 

uitgediept.

6 februari 1961: verplichte 

winkelsluiting.

15 maart 1961: bedrijfsleider 

Frans Danneels verschaft 

uitleg bij het pas opgestarte 

bedrijf, Multisac.

15 april 1961: wolkbreuk 

boven Sint-Jan-ter-Biezen. 

28 mei 1961: de nieuwe 

gebouwen van het Sint-

Stanislascollege worden 

ingewijd door Mgr. Desmedt.

Juni 1961: verdienstelijke 

brommerkoersers. Yves 

Dumont won 2 reeksen bij de 

seniors in Torhout en Fernand 

Vancayseele zegevierde bij de 

juniors in Torhout.

9 juli 1961: de processie van 

O.-L.-Vrouw van St-Jan lokte 

opnieuw de grote massa.
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29 augustus 1961: bij het kroostrijk 

gezin Creus langs de Pezelstraat is het 

18de kind geboren. 

10 september 1961: verkiezing Miss 

Batjes Ieperstraat. 

26 oktober 1961: Poperingenaar André 

Vandroemme vogelvanger uit de 

duizend. Zopas heeft Vandroemme een 

derde goudvink in het net en er kan wel 

een momentje vanaf om even tussen 

het garen en de lokvogels te poseren.

13 november 1961: 

aanstelling van Henri 

d’Udekem d’Acoz als 

burgemeester van 

Proven.

11 december 1961: het suikerbietenseizoen is weer 

volop aan de gang bij het station van Poperinge.

Voor het samenstellen van de foto’s en info konden we rekenen 

op de medewerking van de beeldbank Westhoek Verbeeldt 

Poperinge (in het bijzonder Luc Ferrand) en info uit het tijdschrift 

‘Aan de Schreve’.
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VAN ALLES WAT 
DEMENTIEVRIENDELIJK POPERINGE

Corona of niet, personen met dementie en hun mantelzorgers verdienen een 

stad waar ze zich thuis voelen. We blijven dan ook, op een iets andere manier, 

werken aan een dementievriendelijk Poperinge. 

Heel wat plannen voor 2020 

zagen we, zoals velen, in 

het water vallen. Maar bij de 

pakken blijven zitten, is niet 

aan ons besteed, die plannen 

komen gewoon één van de 

volgende jaren terug aan 

bod. Genoeg acties om uit 

te werken. De acties die we 

dit jaar wel deden, waren 

geslaagd en brachten het 

onderwerp dementie in de 

spotlights en laat dat net ons 

doel zijn nl. het sensibiliseren 

van de Poperingenaars.

Tijdens de zomer 

gingen velen op zoek 

naar oma’s zakdoek en 

gelukkig werd die ook vlot 

gevonden. De gewonnen 

Hommelpaptaarten bleken in 

de smaak te vallen. 

In september volgde de 

dementievriendelijke 

wandeling met een quiz 

over dementie. Vele scholen 

deden mee, leuk! Een leerling 

uit de Klimrank won het 

boekenpakket rond dementie. 

Zo kan op kindermaat de 

juiste informatie gegeven 

worden over dementie. 

De dementiepakketten 

op Werelddag dementie 

werden lukraak in de stad 

verspreid en wie het vond, 

mocht dit gewoon mee naar 

huis nemen. De pakketten 

bevatten heel wat informatie 

en voorzorgsmaatregelen 

omtrent dementie. 

En nu, als laatste actie van het 

jaar, de haakactie ‘Haak een 

Vergeet (de)me(ntie) nietje’, 

worden mensen uitgenodigd 

een steuntje te haken voor 

mensen met dementie en hun 

mantelzorger. We hopen op 

veel vergeet-me-nietjes zodat 

we zoveel mogelijk mensen 

met dementie een hart onder 

de riem kunnen steken. 

Ken je iemand met dementie 

of een mantelzorger die zo’n 

vergeet me nietje verdient? 

Geef zeker naam en adres 

door en dan zorgen wij 

dat dit steuntje op de juiste 

plaats terecht komt. (zie 

contactgegevens onderaan).

Ken je iemand of ben je zelf 

iemand die graag mee haakt? 

Neem dan zeker contact op. 

De haakpakketjes zijn gratis 

aan te vragen bij de Bres.

Bovenstaande acties zorgden 

ervoor dat dementie zeker 

niet wordt vergeten. Volgend 

jaar hopen we op een 

normaler jaar waarin we 

de samenwerking met de 

scholen en kunstacademie 

terug kunnen opnemen. 

Heb je door dit artikeltje 

interesse om mee te denken 

aan een dementievriendelijk 

Poperinge of heb je gewoon 

suggesties? Altijd welkom! 

Meer info via dementie@

olvgasthuis.be of via dienst 

seniorenzorg Poperinge 

(057 34 65 00 of info@

seniorenzorg.be).
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5, 4, 3, 2, 1 ... GELUKKIG NIEUWJAAR!

We wensen iedereen een nieuw jaar, bruisend en sprankelend, stralend en 

schitterend, gezond en gelukkig, zorgeloos en prachtig! 

Voor vele kinderen is het de gewoonte 

om op 1 januari een nieuwjaarsbrief voor 

te lezen aan de ouders, grootouders, 

‘parrains’ en ‘marraines’. Al lachend wordt 

wel eens gezegd ‘ Liefste peter/meter, oe 

meer da je geeft oe beter…’. 

Omwille van het coronavirus kunnen we 

niet allen samen vieren in de cafetaria, 

maar we voorzien een koffie met druppel 

per verdiep op veilige afstand.

Een andere traditie die bij vele mensen 

leeft, is het bezoek van de ‘Driekoningen’ 

op 6 januari. Normaal trekken kindjes op 

die dag, met de kerstster in de hand, van 

deur naar deur om al zingend snoepgoed 

te verzamelen. Dit onder begeleiding 

van 2 accordeonisten. Dit kan nu jammer 

genoeg niet doorgaan. Er wordt wel 

voor iedere bewoner driekoningengebak 

voorzien, met natuurlijk een koffieboon 

(rozijn) in verstopt. Wie wordt dit jaar onze 

nieuwe koning/koningin? 

We starten het nieuwe jaar met de 

coronamaatregelen en bieden verder 

aangepaste activiteiten aan. De mobiele 

cafetaria doet nog steeds zijn ronde, bewoners 

die graag lezen kunnen een boek kiezen uit de 

bib, radio Emma zorgt voor een leuke sfeer in 

huis. Activiteiten zoals zumba, dansnamiddag, 

tafelspelen, quiz,.. gaan door in kleine groep en 

op gepaste afstand. Ook kunnen de bewoners 

genieten van een relaxatiebad of ontspannen 

in De Oase. Op donderdag 28 januari start de 

week van de poëzie. We halen het beste uit ons 

naar boven om tot mooie gedichten te komen!

Verder zetten we in 2021 opnieuw onze jarige 

bewoners in de bloemetjes. Dit kan nu niet 

doorgaan met familie/ kennissen, maar op 

dinsdag 26 januari kunnen de jarige bewoners 

genieten van hun taart.

We hopen dit jaar opnieuw de kaarting, 

optredens, gezamenlijke maaltijden,... te kunnen 

opstarten!

Alvast veel plezier en geniet 365 maal lang van 

een sprankelend 2021!

AANPASSING DAGPRIJS per 01.01.2021
Vanaf 1 januari 2021 zijn de dagprijzen 

van de verschillende dienstverleningen 

in het OLV Gasthuis geïndexeerd. Deze 

indexatie werd goedgekeurd door de 

Prijzendienst van de Vlaamse Overheid.

De dagprijs van een woonzorgcentrum is 

samengesteld uit een woonkost (elektriciteit, 

verwarming, water, gebouw, verzekeringen, 

meubilair, maaltijden, poetsen van de kamer, 

….) en een deel bovennorm personeelskost 

(= personeel dat niet door de Overheid 

wordt vergoed).



IN DE KIJKER
PROJECT KWALITEIT, UITDAGINGEN VOOR 2021

2020 was allesbehalve een normaal jaar. COVID-19 heeft één van onze 

huizen meermaals in het hart getroffen. We moesten soms afscheid nemen 

van wie ons heel dierbaar is en tegelijk verder blijven volhouden, volharden 

en blijven streven naar een warme, kwaliteitsvolle zorgverlening. Petje 

af voor onze zorgmedewerkers die zich steeds volledig ingezet hebben 

voor de bewoners, maar ook een diep respect voor de directie en alle 

ondersteunende diensten. Iedereen heeft echt wel zijn steentje bijgedragen. 
 

Ook al was het geen evident jaar, toch hebben we in het najaar van 2020 ook in het kader van 

kwaliteit belangrijke stappen gezet als organisatie. Dit artikel is een samenvatting van wat we 

leerden uit het voorgaande jaar en wat onze voornemens zijn voor 2021.

Wat hebben we eigenlijk geleerd uit 2020 op vlak van kwaliteit? Wat deden we goed als 

organisatie en wat kon beter? In de vorige editie van ’t Gasthuyzeken konden jullie al lezen hoe 

een team externe inspecteurs onze organisatie zagen op het gebied van kwaliteitsvolle zorg. Zo 

hebben we vorig jaar getoond dat we een vzw zijn met een duidelijke visie en kernwaarden zoals 

betekenisvol, warm, samen, regie, … Dit zijn heus geen modewoorden, maar echt wel begrippen 

die begrepen en gedragen worden door onze medewerkers. 

Wat hebben we goed gedaan in 2020? Hieronder enkele sterktes:

• We blijven belangrijke resultaten meten: zo 

hebben we meetpunten vanuit de Vlaamse 

Overheid die we jaarlijks van dichtbij opvolgen 

(bv. doorligwonden, gewicht, valregistraties, 

…), maar we hebben ook eigen meetpunten 

(beloproepen, pijn, vochtletsels, …). 

• In Emmaüs hebben alle disciplines de handen 

in elkaar geslagen om van elke bewoner een 

BelRAI af te nemen. Dit is een instrument dat 

een volledige en overzichtelijke beoordeling 

maakt van de bewoner om zo de zorg 

van elke discipline af te stemmen op diens 

specifieke noden en functioneren. 

• Europees project werkbaar werk en 

duurzaam loopbaanbeleid: er werden vier 

werkgroepen opgericht, allen in het teken 

van samenwerking. Zo werd peter- en 

meterschap concreet uitgewerkt en zijn 

er de leuke mangomomenten (intense 

momenten van genot) van onze bewoners 

die ook dit krantje kleur geven. 

• De vaste werkgroepen zoals dementie, 

mondzorg, wondzorg, … konden niet altijd 

doorgaan door COVID-19. Toch zijn er 

vermeldenswaardige acties ondernomen 

zoals het testen van het beeldboek Dingske 

(Sergeant & Verhaest) dat dementie 

bespreekbaar maakt tussen bewoner en 

zorgverlener, het uitgewerkte document 

mondstatus dat in de toekomst de nodige 

aandacht op de mondhygiëne van de 

bewoners richt, therapeuten Silke en 

Brecht die de opleiding Betekenisvolle 

ActiviteitenMethode (BAM) volgden om het 

activiteitenaanbod maximaal op de noden 

van de bewoners af te stemmen, … 

IN DE KIJKER12
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Wat kon beter of wat verdient onze aandacht en nemen we dus zeker mee naar 2021:

• Uit het auditrapport kunnen we besluiten dat 

ons kwaliteitssysteem een belangrijke pijler 

is waar al onze initiatieven aan vast moeten 

hangen. Het blijft een uitdaging om met 

de juiste collega’s projecten op te zetten, 

de input van bewoners/familie voorop te 

houden, … We gaan komend jaar harde 

inspanningen leveren om keuzes te maken 

en projecten te kiezen die op dat moment 

echt nodig zijn. Met behulp van centrale 

opvolging willen we de voortgang van deze 

initiatieven blijven evalueren. We gaan volop 

voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. 

• Naast het thema beleid en bedrijfsvoering 

(zie punt hierboven) gaan we ook wonen en 

leven voorop zetten in 2021. Het blijft een 

uitdaging om binnen een zorgrelatie ook 

tegemoet te komen aan de noden van de 

bewoner op het vlak van wonen en leven. 

Wie zijn onze bewoners? Hoe was hun 

woonsituatie vlak voor de opname? Wat 

beschouwen bewoners echt als privé? Wat 

de zorgverlener als nodig acht, rijmt niet 

altijd met de wensen van de bewoner. We 

gaan verder actief op zoek naar een gezond 

evenwicht en zullen hierbij ook de praktische 

instrumenten die we gebruiken zoals het 

zorgleefplan goed in het achterhoofd 

houden. 

• Het eerste punt moet zorgen voor een 

zichtbaar kwaliteitssysteem waar inbreng 

van bewoner, familie en medewerker 

noodzakelijk blijft. Om de doelen die we 

onszelf opleggen waar te kunnen maken, 

zullen we nood hebben aan een praktisch 

instrument dat enerzijds onze doelen, 

maar anderzijds ook onze acties en 

ervaringen overzichtelijk in beeld brengt. Een 

kwaliteitenmuur lijkt de ideale oplossing. We 

willen alle medewerkers de kans geven om 

per thema actief mee te denken en bouwen 

aan ons kwaliteitssysteem. Aan kwaliteit werk 

je niet alleen van ‘bovenaf’, maar ook van 

‘beneden uit’. 

• Het project BelRAI - op heden enkel 

in Emmaüs - verdient zeker de nodige 

aandacht. Zoals je eerder al kon lezen zijn 

de eerste stappen gezet. Nu is het tijd om 

samen met alle disciplines rond de tafel te 

gaan zitten en te evalueren wat goed liep en 

waar het beter kon. Een hechte koppeling 

met het zorgleefplan staat eveneens 

op de planning zodat de dagdagelijkse 

werking echt gebruik kan maken van de 

aandachtspunten die uit dit instrument naar 

voor komen. Wat we leerden uit het project 

in Emmaüs zullen we ook meenemen naar 

OLV Gasthuis omdat we ook daar op korte 

termijn het project verder gaan uitrollen. 

• We ronden het lijstje af met een belangrijke 

opmerking. Uit voorgaand artikel rond 

kwaliteit en bovenstaande tekst kun je 

afleiden dat de thema’s ‘wonen en leven’ 

alsook ‘beleid en bedrijfsvoering’ voorop de 

agenda van kwaliteit zullen staan. Dit betekent 

daarom niet dat we helemaal geen belang 

meer gaan hechten aan de andere thema’s 

zoals mentaal en lichamelijk welbevinden, 

medewerkers, zorgondersteuning, … 

Dit betekent ook niet dat we acties van 

werkgroepen en medewerkers helemaal 

van de kaart vegen. We zullen vanuit de 

prioriteiten die we stellen stelselmatig 

evalueren wat eerder werd gedaan, wat goed 

liep en wat minder goed was om daaruit te 

leren. Het project aandachtspersonen is een 

concreet voorbeeld van een project waar 

zeker een mooie gedachte achter schuilt 

maar waar we op het vlak van strategie en 

systematische opvolging nog werk hebben. 

Het verder opvolgen en uitwerken van de 

Betekenisvolle Activiteitenmethode, het 

uitvoeren van een mondonderzoek in het 

kader van een gezonde mondhygiëne, … 

allen zijn het win-winsituaties voor bewoners 

en medewerkers waar we in 2021 naast 

bovenstaande uitdagingen de nodige 

aandacht aan gaan schenken. 
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TERUGBLIK OP
Sinterklaas
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TERUGBLIK OP
Sinterklaas – Genieten van een drankje



TERUGBLIK OP16

TERUGBLIK OP
Dansje voor DVC – Brieven van leerlingen
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TERUGBLIK OP
Tafelen in DVC: Aperitief met hapje – Voorgerechtje met vis – Lekker hoofdgerecht – Dessertbuffet



TERUGBLIK OP
Attentie voor de jarigen – Nieuwjaarsbrief schrijven

TERUGBLIK OP18



ACTIVITEITEN DECEMBER
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 19
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OP HET BORD: JANUARI
NIEUWJAAR

VRIJDAG 01.01.2021
Ontbijtkoek

Agnes Sorelroomsoep
Wildragout / poivradesaus

Parijse wortelen / gratinaardappelen
Gebak

Fijnkostsalami
Kaas – hesp

ZATERDAG 02.01.2021
Chocolade

Pastinaakroomsoep
Kasserelrib / mosterdjus

Zuurkool / peterselieaardappelen
Yoghurt

Kalkoenfilet
Kaas – hesp

ZONDAG 03.01.2021
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Rundstong / Madeirasaus

Erwtjes / kroketten
Taart

Camembert
Kaas – hesp

MAANDAG 04.01.2021
Confituur

Broccolisoep
Gebakken kippenbout

Groentecoulis 
Couscous

Speculoospudding

Crèmepaté
Kaas – hesp

DINSDAG 05.01.2021
Smeerkaas

Bouillon met juliennegroenten
Hamrolletjes 

Witloof / puree
Fruit

Karnemelk-stampers met ei
Kaas – hesp

DRIEKONINGEN
WOENSDAG 06.01.2021

Luikse siroop

Thaise kippensoep
Kalfsgebraad / beenhouwerssaus

Salade / frietjes
Koek

Tomme blanche
Kaas – hesp

DONDERDAG 07.01.2021
Choco

Witte koolsoep
Worst / mosterdjus / hutsepot

Straciatellamousse

Vissalade
Kaas – hesp

VRIJDAG 08.01.2021
Confituur

Wortelsoep
Visrolletjes / witte wijnsaus

Gestoofde prei 
Peterselieaardappelen

IJsje

Kippenwit
Kaas – hesp

ZATERDAG 09.01.2021
Chocolade

Bloemkoolsoep
Kippenworst / braadjus
Groene kool in de room

Aardappelen
Yoghurt

Pyreneënkaas
Kaas – hesp

ZONDAG 10.01.2021
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatensoep met basilicum
Rundstong / Madeirasaus
Gestoofde champignons

Kroketten
Taart

Meesterlycke
Kaas – hesp

MAANDAG 11.01.2021
Confituur

Witloofsoep
Kipfilet / braadjus

Zanzibarmoes / aardappelen
Aardbeienpudding

Krabsalade
Kaas – hesp

DINSDAG 12.01.2021
Smeerkaas

Brunoisesoep
Varkensgebraad / dragonsaus

Bloemkool / puree
Fruit

Pastaschotel
Kaas – hesp

WOENSDAG 13.01.2021
Peperkoek

Pompoensoep
Luikse balletjes / salade / frietjes

Koek

Kruidenkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 14.01.2021
Choco

Preisoep
Pasta Bolognaise

Crème van mango en abrikoos

Kalkoenfilet
Kaas – hesp

VRIJDAG 15.01.2021
Confituur

Knolseldersoep
Gebakken koolvisfilet / visvelouté

Andijvie in room / puree
IJsje

Sandwiches met chocolademelk
Kaas – hesp

ZATERDAG 16.01.2021
Speculoos

Waterkerssoep
Breydelspel / vleesjus

Gebakken witloof
Peterselieaardappelen

Yoghurt

Raclettekaas
Kaas – hesp
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ZONDAG 17.01.2021
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatenroomsoep
Coq au vin

Wortelen / aardappelnootjes
Taart

Tonijncocktail
Kaas – hesp

MAANDAG 18.01.2021
Confituur

Pastinaaksoep
Varkensschnitzel / vleesjus

Prinsessenbonen / aardappelen
Chocoladepudding

Eiersalade
Kaas – hesp

DINSDAG 19.01.2021
Smeerkaas

Getomateerde runderbouillon
Pastaschotel met kip en pompoen

Fruit

Croque monsieur
Kaas – hesp

WOENSDAG 20.01.2021
Luikse siroop

Rapenroomsoep
Vlaamse stoverij

Rauwkost / frietjes
Koek

Passendale hoevekaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 21.01.2021
Speculoospasta

Broccolisoep
Kalkoenrollade / pepersaus

Pastinaakstamppot
Rijstpap

Hespenworst
Kaas – hesp

VRIJDAG 22.01.2021
Ontbijtkoek

Venkelsoep
Viswaterzooi

Groentereepjes / puree
IJsje

Kip curry
Kaas – hesp

ZATERDAG 23.01.2021
Koetjesreep

Erwtensoep
Hamburger / ajuinsaus

Spruitjes / peterselieaardappelen
Yoghurt

Mosterdkaas
Kaas – hesp

ZONDAG 24.01.2021
Rozijnen-/koekenbrood 

Tomaten met balletjes
Kalfsragout Marengo

Warme perzik / kroketten
Taart

Kalkoensalami
Kaas – hesp

MAANDAG 25.01.2021
Confituur

Pompoensoep
Gebakken kipfilet / gevogeltejus

Appelmoes / puree
Tweekleurenpudding

Ardeense paté
Kaas – hesp

DINSDAG 26.01.2021
Honing

Minestrone
Varkenslapje / bordelaisesaus

Erwten / peterselieaardappelen
Fruit

Kaaskroketten
Kaas – hesp

WOENSDAG 27.01.2021
Peperkoek

Spinaziesoep
Koninginnehapje
Salade / frietjes

Koek

Maredsous abdijkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 28.01.2021
Choco

Witloofsoep
Blinde vink / portosaus

Hutsepot
IJsje

Filet d’Anvers
Kaas – hesp

VRIJDAG 29.01.2021
Confituur

Linzensoep
Gebakken wijtingfilet / witte 

wijnsaus
Gestoofde prei / pasta

IJsje

Pistolets
Kaas – hesp

ZATERDAG 30.01.2021
Chocolade

Seldersoep
Kalkoenlapje / peperkoekensaus

Gestoofde wortelen / aardappelen
IJsje

Tilsitkaas
Kaas – hesp

ZATERDAG 31.01.2021
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep
Varkensgebraad / picklessaus

Schorseneren
Hertoginneaardappelen

Taart

Haringsalade
Kaas – hesp

Smakelijk!
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BEWONERS- EN 
MEDEWERKERSNIEUWS
VERJAARDAGEN
BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Di. 05/01 Jeanne Herkelbout (K 220)  85 jaar

Za. 09/01 Eliane Deraedt (K 9) 77 jaar

Ma. 18/01 Nora Artois (K 10)  90 jaar

Za. 23/01 Maria Delaplace (K 215)  95 jaar 

Ma. 25/01 Joseph Ingelaere (K 22 A) 85 jaar

Za. 30/01 Simonne Decroos (K 134) 93 jaar

BEWONERS AW FIORETTI
Vr. 15/01 Martha Dequeker 90 jaar

Di. 19/01 Marguerite Geldhof 90 jaar

BEWONERS DVC DE PLATAAN
Zo. 10/01 Cécile Vanhove 78 jaar

Vr. 29/01 Yvette Techel 67 jaar

BEWONERS WZC EMMAUS
Za. 02/01 Marie-Louise Boucneau 88 jaar

Do. 07/01 Willy Wicke 87 jaar

Zo. 10/01 Marie Louise Van Engelandt 95 jaar

Ma.  11/01 Donatienne Wyme 77 jaar

Wo. 13/01 Alice Kouckuyt 95 jaar

Do. 14/01 Denise Sabbe 83 jaar

Za. 16/01 Urbain Wybo 86 jaar

PERSONEEL
Za. 02/01 Hanne Vandermarliere, Kim Leys

Zo. 03/01 Greet Duflou, 

  Talitha Vandelannoote

Di. 05/01 Maarten Maeyens

Do. 07/01 Zoë Lippinois

Vr. 08/01 Kathleen Nevejans

Zo. 10/01 Carine Bordeyne 

Di. 12/01 Sandra Staessen, 

  Cynthia Pittillioen

Vr. 15/01 Francine Butaye

Za. 16/01 Friede Landerwyn

Vr. 22/01 Marleen Lampaert, 

  Nadine Decorte

Zo. 24/01 Wivine Clarisse, 

  Hilde Van Cayseele

Di. 26/01 Inge Vandroemme

Vr. 29/01 Annelies Boeraeve

Zo. 31/01 Ward Storme

WIJ VERWELKOMEN...
WZC EMMAUS
Marie Louise Boucneau, K124 uit Reningelst

Proficiat!
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IN DIENST
Op 1 december 2020 kwam Hilde Vanrobaeys (verpleegkundige OLVG) in dienst.

OPGENOMEN IN DE GENADE VAN DE HEER
WZC OLV GASTHUIS
Madeleine Deroo, overleden op 27 november 2020 op 97-jarige leeftijd.

Rachel Pittellioen, overleden op 27 november 2020 op 89-jarige leeftijd.

Christiane Gesquiere, overleden op 27 november 2020 op 79-jarige leeftijd.

Marcel Vandevoorde, overleden op 27 november 2020 op 99-jarige leefijd.

Gerard Peperstraete, overleden op 29 november 2020 op 87-jarige leeftijd.

Simonne Deturck, overleden op 2 december 2020 op 89-jarige leeftijd.

Maria Pattyn, overleden op 4 december 2020 op 94-jarige leeftijd.

Suzanne Vermeesch, overleden op 7 december 2020 op 94-jarige leeftijd.

Georges Wullen, overleden op 7 december 2020 op 83-jarige leeftijd.

Gérard Decrock, overleden op 9 december 2020 op 86-jarige leeftijd.

WZC EMMAUS
Maria Deprez, overleden op 13 december 2020 op 94-jarige leeftijd. 

LEVENSBLOEI
• Lieze, dochtertje van Aline Debruyne 

(Zorgafdeling 1) en Bruno Cappoen,  

zusje van Laura en Lowie, geboren op  

6 december 2020.

• Seppe, zoontje van Jasmien Noyelle 

(Zorgverdieping 1) en Brecht Leeman, 

geboren op 8 december 2020.

LEVENSSNOEI
• Gérard Decrock, echtgenoot van Georgette 

Vanpeteghem, vader van Nick Decrock 

(chauffeur DVC) en schoonvader van Inge 

Duflou (logistiek medewerker), overleden 

op 9 december 2020.

• Anja Vandenberghe, medewerker WZC OLV 

Gasthuis, overleden op 11 december 2020.



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 DECEMBER: KERSTBAL

WINNAARS: Georges Vereyck (K 134 – Emmaüs), 

Paula Deschilder (K 247) en Anna Brysbaert (K 136)

NIEUWE OPGAVE: LETTERKOPPELS

Maak vier woorden van acht letters. 

Haal per woord uit iedere kolom een letterkoppel.

ka or li an

sp ht ut as

ac ee ba ng

tw bo tt er

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

Oplossing afgeven in het afdelingsbureau of aan de receptie voor 20 januari 2021.

Oplossing 1: .................................................................

Oplossing 2: .................................................................

Oplossing 3: .................................................................

Oplossing 4: ..............................................................
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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

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


