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Ondertussen heb je het derde krantje in coronatijden in handen.

We snakken allemaal naar meer normale tijden maar de social distancing of 1,5 m afstand 

houden blijft nog lange tijd heel belangrijk. Gelukkig raken we stilaan allemaal van ons 

coronakapsel verlost. De kapsters werden met open armen ontvangen al zijn er ook hier 

strikte richtlijnen.

Ondertussen zijn er al contactmogelijkheden met de familie georganiseerd waar bewoners 

toch wel van genieten, al begrijpen we heel goed dat dit nog ver van de aangename bezoeken 

op kamer of in de cafetaria staat.

We denken na op welke manier we hierin de volgende stap kunnen zetten en houden jullie op 

de hoogte.

Deze maand bieden we ook extra aandacht aan de vaders en mannen in ons huis en zijn er 

ook een aantal leuke samenwerkingen ontstaan met scholen waarvan we graag in dit krantje 

ook een voorbeeld geven.

Veel leesplezier!

Mieke Vandeputte, 
directeur



EVEN STILSTAAN BIJ 3

EVEN STILSTAAN BIJ
Net zoals de Goede Week en Pasen zijn 

ook de Feesten van O.H. Hemelvaart en 

Pinksteren, die we net aan het einde van de 

meimaand vierden, stiller dan anders aan 

ons voorbij gegaan. Toch zijn het feesten 

van grote betekenis in de traditie van ons 

christelijk geloof.

Godzijdank zijn er de TV-missen op zon- 

en feestdagen waar we ons verenigd weten 

met de geloofsgemeenschap en waar ons 

geestelijk leven wordt gevoed. 

Voor de meesten van ons was het steeds 

vanzelfsprekend dat we vrij kunnen doen 

en laten wat we willen. Opeens wordt 

door een klein virus onze vrijheid tamelijk 

sterk aan banden gelegd. We zijn ons 

bewust dat de beperkingen die ons door 

de overheid worden opgelegd, bedoeld 

zijn om onze gezondheid te beschermen. 

Misschien is het een uitnodiging om op 

andere momenten nog meer het geschenk 

van die vrijheid, gezondheid en van sociale 

contacten te zien en te waarderen.

Als we even verder op onze aardbol kijken, 

beseffen we namelijk dat deze situatie van 

“opgelegde beperkingen” voor vele mensen 

het normale leven is. Doch niet omwille van 

gezondheid of bescherming, maar door 

allerhande andere motieven.

Denken we aan landen waar de vrije 

meningsuiting aan banden wordt gelegd of 

landen waar de regering bepaalt hoeveel 

kinderen je mag hebben, landen waar 

de bewoners reeds jarenlang in oorlog 

en onvrede leven of landen waar grote 

hongersnood heerst. 

Dit alles is misschien, ondanks de wat 

moeilijke periode waar we allen doorheen 

moeten, een uitnodiging om dankbaar zijn 

voor al het mooie dat ons gegeven wordt, 

voor de vrijheid waarin we mogen leven. 

Dankbaarheid

In de kleine dingen
zie ik

Gods grootheid.
Een lach, een traan,

kinderlijke wijsheid.
Een vogel fluit,
water kabbelt…

dankbaarheid vervult mij.
Ik fluister zacht

dank u God
u bent erbij.



VAN ALLES WAT
DEMENTIEVRIENDELIJK POPERINGE 
Ook deze maand willen wij vanuit de werkgroep dementievriendelijk 
Poperinge iedereen een hart onder de riem steken. De dagen zijn niet altijd zo 
eenvoudig te vullen. De ene persoon vindt dit al gemakkelijker dan de ander. 
Het is dan ook eens een mooi moment om die ene film te bekijken die al lang 
op het lijstje stond of dat boek te lezen dat al enige tijd staat te lonken in de 
boekenkast.
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Enkele inspirerende tips door :

Film

• Still Alice: Het is een verfilming van het 

bekroonde boek ‘Ik mis mezelf’. In de film volg 

je Alice Howland. Alice heeft een leuke man, 

drie volwassen kinderen en een prestigieuze 

baan als taalwetenschapper op Harvard 

University. Maar langzamerhand raakt Alice 

de grip op haar geordende leven kwijt. Ze 

vergeet afspraken, valt in  herhaling tijdens 

presentaties en verdwaalt tijdens haar standaard 

hardlooprondje. Al snel blijkt dat Alice Alzheimer 

heeft, ook al is ze pas vijftig. De wereld die ze 

kende wordt steeds kleiner. Alice moet haar 

leven en haar relaties opnieuw leren vorm 

geven. Het draait niet meer om de toekomst 

maar om het moment. En om jezelf blijven 

terwijl alles om je heen verandert.

 

Boeken

• (vanaf 4 jaar) ‘Oma's hoofd is versleten’: Fien 

doet altijd leuke dingen met haar oma Ollie. 

Als oma dingen vergeet en verdwaalt, snapt ze 

er niets van. Prentvertelling met paginagrote 

kleurenillustraties over dementie.

 • (volwassenen) ‘Voor altijd mijn mama: leven 

met jongdementie’ - Kathleen Aerts (auteur): 

Persoonlijk relaas door de Belgische zangeres 

van K3 over haar moeder die op relatief jonge 

leeftijd dementie kreeg.

 

Deze zijn te verkrijgen in de bibliotheek van 

Poperinge.

Voor meer info rond de afhaaldienst van de 

bibliotheek en bibliotheekbezoeken kan je 

telefonisch contact opnemen met de bib 

(057 33 29 02) of je informeren via de website 

(poperinge.bibliotheek.be)

Indien nood aan een warme babbel, luisterend 

oor of voor allerhande vragen kan je nog 

steeds terecht op het nummer van ‘Poperinge 

helpt en luistert’: 057/34 65 00 of bij onze 

medewerkers.

Tien geboden van dementie:

1. Spreek nooit tegen, geef altijd gelijk.

2. Zeur niet over het heden, ga terug naar 

    het verleden.

3. Niet corrigeren, maar afleiden en waarderen. 

4. Focus op mogelijkheden, niet op 

    onmogelijkheden.

5. Niets moet, alles mag.

6. Vraag nooit te herinneren, maar herinner  

    samen.

7. Oordeel niet, bemoedig, complimenteer. 

8. Zeg nooit, dat heb ik gezegd, herhaal het

    gewoon nog een keer.

9. Preken is voor de kerk, geruststellen en    

    liefde geven is het betere werk. 

10. Doe niets met dwang dan duurt het alleen

      maar extra lang. 
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DE BEWONERS VAN OLV GASTHUIS 
IN DE NEDERLANDSE LES!

Met een middelbare school in Anderlecht, het 

Institut Notre Dame, hebben we via leerkracht 

Karen Delvoye een kleine samenwerking 

gehad om Nederlands contact te leggen 

tussen haar Franstalige leerlingen en enkele 

van onze bewoners. 

Het Institut Notre Dame heeft een brede 

waaier aan verschillende richtingen 

zoals economie, Latijn en (technische) 

wetenschappen alsook richtingen zoals 

elektriciteit en loodgieterij. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat deze school 600 leerlingen 

telt!

De Franstalige jongeren kregen de opdracht 

om een video in het Nederlands te maken 

voor onze bewoners en dit werd door jong 

en oud enthousiast ontvangen! De jongeren 

kregen de kans iets te doen voor ons en onze 

bewoners genoten volop van hun beeld en 

tekst. Onze bewoners op hun beurt, hebben 

gezamenlijk een vrolijk filmpje teruggestuurd 

met hoe onze dagen eruit zien in deze tijden. 

Op die manier leren jong en oud elkaars 

leefwereld kennen en leren de studenten op 

originele wijze terug wat Nederlands bij. 

De klassen die meewerkten aan dit project 

zijn twee klassen van het derde jaar voor het 

vak Nederlands. De leerlingen volgen Latijn, 

wetenschappen, humane wetenschappen of 

technische wetenschappen. Ze krijgen vier uur 

Nederlands per week. Normaal gezien hebben 

ze al sinds het kleuter Nederlands gehad tenzij 

er geen leerkracht was of ze later naar België 

verhuisd zijn. 

Hartelijke dank aan Karen en haar leerlingen 

voor deze samenwerking!

Reactie van een leerlinge

OMG! Ik ben heel blij met de video van de 

bewoners van het rusthuis en ik dank hen 

enorm. Het was een plezier om met hen 

samen te werken. Ik kan niet stoppen met 

glimlachen !! Het is een eer om aan dit 

project te hebben deelgenomen en in de 

video te zijn verschenen !!! Ik kan het nog 

steeds niet geloven !!! Bedankt mevrouw 

voor dit geweldige idee !! En ik dank de 

bewoners van het rusthuis nog meer voor 

het zonnig maken van mijn dag en voor 

het geven van een glimlach !!! IK VIND DE 

BEWONERS LEUK!!

 



Met enige vertraging is onze belevenistafel 
gearriveerd! Eind vorig jaar werden met veel 
enthousiasme een aantal acties op poten gezet 
binnen de Warmste Week van Studio Brussel. 
De opbrengst zou gebruikt worden om een 
belevenistafel aan te kopen.
We konden ruim 3000 EUR inzamelen en dit 
was een fikse korting op het aankoopbedrag.

De Belevenistafel 
is moderne 
technologie in 
een verplaatsbare, 
rolstoelvriendelijke 
tafel die flexibel 
inzetbaar is in 
verschillende 
ruimtes. Het 
belangrijkste 
kenmerk van de 
Belevenistafel is 

dat mensen samen 
aan tafel zitten 
en gezamenlijk 
activiteiten 
uitvoeren. 

De software van 
Belevenistafel biedt 
onze bewoners 
ontspanning, 
beleving en stimulering van het geheugen. 
Bovendien kan de software helpen de 
apathie, die kan optreden bij ouderen met 
dementie, te doorbreken. Dit kan gaan om 
reminiscentie, specifieke programma’s voor 
bewoners met dementie, hersentraining (zoals 
puzzels, geheugenspelletjes, taalspelletjes, 
woordenzoekers, geluidenspelletjes,..) of 
ontspanning (spelletjes, video en muziek)

Onze bewoners zijn alvast enthousiast!

DE BELEVENISTAFEL
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Silke: ‘Jullie werken beiden in een 
overwegend vrouwelijke omgeving. Hebben 
jullie hier bewust voor gekozen?’

Ward : ‘Ik was er mij zeker van bewust dat 
het een overwegend vrouwelijke omgeving 
zou zijn, maar dit is   niet de reden waarom 
ik voor deze job heb gekozen. De keuze 
voor verpleegkunde was echt een bewuste 
keuze. Ik ben ooit gestart als slager en 
daarna verkoper maar uiteindelijk heb ik me 
omgeschoold tot verpleger. Ik maakte hierbij 
meteen de keuze voor ouderen.’

Stijn: ‘Ik ben ooit gestart met een opleiding 
politieke en sociale wetenschappen maar dat 

was mijn ding niet. Mijn vrouw is vroedkundige 
en zij heeft mij geïnspireerd om eveneens de 
sociale sector in te stappen.’
Silke: ‘Wat zijn de voordelen van werken als 
man tussen veel vrouwen?’ 

INTERVIEW
Naar aanleiding van vaderdag willen we graag weten hoe onze mannen, die 
duidelijk in de minderheid verkeren, hun job in deze sector ervaren. Zijn 
het machomannen of hebben ze een sterk ontwikkeld vrouwelijk kantje? 
Ervaren ze hun man-zijn als een voordeel en zijn er ook nadelen verbonden 
aan werken met een bende ladies? We stelden Ward (verpleegkundige 
Emmaüs) en Stijn (sociale dienst Emmaüs) een aantal prangende vragen en 
lieten ons positief verrassen. 
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Ward :  ‘Ik heb vaak het gevoel dat ik als 
allerlaatste iets weet van op de werkvloer, 
wanneer er spanningen 
zijn. Ik vind dit echter totaal niet erg, 
integendeel. Ik hoef ook niet alles te weten.’ 

Stijn: ‘Ik merk dit ook bij mezelf en ervaar dit 
ook als een voordeel. Niet alles moet door 
iedereen geweten 
zijn.’

Silke: ‘Jullie komen inderdaad beiden over 
als ‘nuchtere’, rationele personen die de 
zaken vanop een gezonde afstand kunnen 
beschouwen. Jullie zijn beiden bemiddelaars. 
Wat zijn volgens jullie de nadelen van werken 
in deze overwegend vrouwelijke omgeving?’

Stijn: ‘Er kan minder over voetbal of sport in 
het algemeen gepraat worden.’

Ward : ‘Soms ben ik inderdaad blij als ik eens 
met een andere man kan praten bv. Tom van 
de technische dienst. Dan komt de typische 
mannenhumor wel eens naar boven en dat 
mis ik soms wel.’

Silke: ‘Voelen jullie je speciaal als man op de 
werkvloer?’

Allebei: ‘Neen, totaal niet.’

Ward :‘Soms merk ik dat men mij er sneller bij 
haalt in bepaalde situaties, vooral als er sprake 
is van moeilijk hanteerbaar gedrag, om hulp te 
bieden. Maar ik voel me hierdoor niet speciaal, 
ik ben vooral blij dat ik kan helpen.’

Silke: ‘Hebben jullie veel het gevoel op de 
tong te moeten bijten?’

Ward : ‘Soms wel, ik moet veel wikken en 
wegen welk antwoord ik zal geven. En jij, 
Stijn?’ 

Stijn :  ‘Ik wik en weeg mijn antwoord op deze 
vraag.’ (glimlacht)
 
Silke:  ‘Voelen jullie je soms gediscrimineerd 
als man?’
Ward: ‘Heel af en toe is dit misschien al eens 
gebeurd. Vooral wanneer men ervan uitgaat 
‘het is een man, hij is sterk en kan dat wel 

alleen’, kan ik mij soms ergeren. Ik kan mij 
evengoed bezeren als ik iets of iemand alleen 
moet tillen.’

Stijn: ‘Ik heb nog nooit het gevoel gehad dat ik 
werd gediscrimineerd. Ik vergeet ook wel snel, 
het glijdt ook allemaal van mij af. Misschien is 
dit ook iets typisch mannelijk.’

Silke: ‘Hebben jullie al veel bijgeleerd van jullie 
fantastische vrouwelijke collega’s?’
Het blijft even akelig stil. Ze nippen even van 
hun soep en kijken elkaar vragend aan. 

Stijn: ‘Ik heb hier intussen geleerd om niet 
altijd mijn mening op te dringen en eerder te 
luisteren en de 
ander te bevestigen in haar verhaal.’

Ward: ‘Ik ga hiermee akkoord, ook ik voel 
goed aan wanneer ik beter kan zwijgen en 
knikken’ (glimlacht). 

Silke: ‘Jullie zijn beide niet echt een ‘haantje 
de voorste’ maar eerder twee gemoedelijke 
mannen.  
Als je eens één dag vrouw zou mogen zijn wat 
zou je dan doen?’

Ward: ‘Multitasken! Naar het schijnt zijn 
vrouwen daar beter in, ik heb hier soms al eens 
moeite mee. Schminken en mij verkleden, 
is voor mij niets nieuw. Ik ga jaarlijks naar 
camping kitch om mijn vrouwelijke kant naar 
boven te laten komen.’

Stijn: ‘Ik heb hier nog nooit over nagedacht, 
moeilijke vraag… Misschien een neusring 
laten steken? Of sopraan zingen? Of neen, 
een bevalling persoonlijk beleven! Ik zou wel 
eens willen weten of dit echt zo pijnlijk is of dit 
overroepen is!’ 

Ward: ‘Dan zouden we zelf kunnen inschatten 
welke score dit juist verdient op de pijnschaal.’ 

Silke (kijkt bedenkelijk): ‘Ik hoop dat jullie nog 
vrouwelijke vrienden zullen over hebben na 
dit interview.’ (lacht). 
Silke:  ‘Als je een bekende vrouw zou mogen 
zijn, wie zou je willen zijn?’

Ward: ‘Een knappe!’
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Ward en Stijn denken allebei diep na. Het is 
duidelijk een breinbreker. 

Stijn: ‘Liefst een sportvrouw, misschien Nafi 
Thiam?!’ 

Ward: ‘Ideaal, Nafi Thiam: een droomvrouw. 
Ze is intelligent, een topatlete, en knap.’

Silke: ‘Niet om alle vrouwen over dezelfde 
kam te scheren natuurlijk, maar gebeurt het 
soms dat jullie je ergeren aan emotionele 
uitspattingen of misschien zelfs een tikkeltje 
dramatiek?’ 

Allebei (volmondig): ‘ ja!’

Silke: ‘Verklaar u nader?’

Ward: ‘Ik kan me bij emotionaliteit wel 
empathisch opstellen maar dat neemt niet 
weg dat ik er soms het mijne van denk. Ik heb 
begrip voor het verhaal maar zou er zelf niet 
noodzakelijk zo zwaar aan tillen.’

Stijn: ‘Ik denk dat mannen ook helemaal niet 
onthouden wie van de collega’s er allemaal 
emotioneel wordt of ‘drama’ maakt of …‘
 
Silke: ‘Gelukkig maar… We kunnen dus nog 
steeds zonder zorgen onze emoties de vrije 
loop laten bij jullie als dat nodig is. Tijd voor 
een nieuwe vraag: Wat vinden jullie van een 
volledig vrouwelijke directie?’

Ward: ‘Ik vind dit best aangenaam.’

Stijn: ‘Ik heb hier ook totaal geen probleem 
mee. We vinden het niet erg dat er geen 
man aan het hoofd staat, dit hoeft echt niet. 
De mensen die hier best voor geschikt zijn 
staan op de juiste plaats, of dit nu mannen of 
vrouwen zijn.’

Silke: ‘Helpen jullie mee in het huishouden?’

Ward: ‘Ja hoor, ik doe alles behalve strijken. Ik 
doe boodschappen, ik poets, ik doe de was, 
… Ik neem meer huishoudelijke taken op mij 
dan mijn echtgenote, deels omwille van haar 
drukbezette job maar ook omdat ik dit zelf 
graag wil. Het enige waar ik me niet veel van 
moet aantrekken, is huiswerk en zaken die 

rechtstreeks met school of opvang te maken 
hebben.’

Stijn: 'Ik doe ook veel in het huishouden 
maar mijn echtgenote neemt wel meer taken 
op zich. Ik doe alles, ook mee helpen met 
huiswerk en zelfs strijken. Ik poets graag 
ramen. Ik dweil wel niet veel. Voor de rest sta 
ik voor alles open.’

Silke: ‘Ward, waarom strijk je niet?’ 

Ward: ‘Ik heb me ooit verbrand en daarna heb 
ik gezworen dat ik nooit meer zou strijken. Ik 
heb het daarna toch nog eens geprobeerd en 
vervolgens het kleedje van mijn vrouw kapot 
gestreken. Ze heeft me op dat moment ten 
strengste verboden om ooit nog te strijken, ik 
moet van haar kleren blijven.’ (lacht)

Silke: ‘Tenslotte: hebben jullie nog survivaltips 
voor de vrouwen die het met jullie moeten 
uithouden?’ 
(knipoogt)

Ward: ‘Let it go, dat is mijn motto. Probeer wat 
meer te rationaliseren en los te laten - dat kan 
voor sommigen 
al een helpende tip zijn.’

Stijn: ‘Probeer eens te plassen al rechtstaan 
dan zul je zien hoe moeilijk ons leven als man 
kan zijn.’ 
(knipoogt). ‘We willen benadrukken dat het 
hier echt wel tof is om te werken tussen 
allemaal supertoffe dames. De dames 
appreciëren ook onze aanwezigheid! Daarom 
willen we graag alle mannen uitnodigen om 
bij ons te solliciteren en onze positie in huis te 
versterken!’

Ward: ‘Willen wij ons monopoly wel 
opgeven? Enkel op voorwaarde dat wij de 
sollicitatiegesprekken mogen 
voeren en de keuze mogen maken.’

Silke: ‘Dikke merci aan jullie beiden, het 
was een verhelderend interview. Alvast een 
prettige vadertjesdag!’
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Toerist in eigen land en apetrots op ons 
klein Belgenlandje? Goed zo! Dan zijn wij 
klaar om je kennis bij te schaven over ons 
land. 

Een dagje aan de kust? Weet dan dat de 
langste tramlijn ter wereld langs de Belgische 
Kust loopt. De Kusttram is wel 70km lang 
en loopt langs onze kust vanaf de grens met 
Frankrijk tot aan Nederland met 68 haltes en 
een duur van 2,5 uur! Ideaal om de kusttoerist 
uit te hangen! 

België bezit een Nationaal Park en dan nog 
wel in Limburg: het Nationaal Park Hoge 
Kempen. Ook uniek zijn het Blotevoetenpad 
en de Japanse Tuin.  

Eén van de belangrijkste Belgische 
Kunstenaars na de WOII is Roger Raveel. En 
hij heeft zelfs een eigen museum dat je kan 
bezoeken.

België is, na Frankrijk, de belangrijkste 
witloofproducent ter wereld. De opbrengst 
van het witte goud komt hoofdzakelijk 
uit Midden-Brabant. Rond 1850 lukte de 
hoofdhovenier van de toenmalige kruidtuin 
"Botanique" te Brussel, de heer Frans Breziers, 
er in om witloof met krop te kweken en 
hielp zo het huidige witloof ontstaan. Een 
tiental jaar later vindt de groente vlot zijn 
weg naar de Brusselse markten en zorgt 
voor een explosie van kwekers. Aanvankelijk 
was dit rond Schaarbeek en Haren, later ook 
in Zaventem, Melsbroek en met belangrijk 
centrum Kampenhout. Er bestaat zelfs een 
Witloofmuseum in Kampenhout.

Nog zo’n product waar we trots op mogen 
zijn: Belgische chocolade! Wist je dat in 
1635 in Gent de eerste sporen werden 
teruggevonden van de aankoop van 
chocolade, door abt Baudeloo. Vanaf het 
einde van de 17e eeuw krijgt een zekere 
Emmanuel Soares de Rinero de toelating om 
chocolade te produceren in Brabant. In de 18e 

WIST JE DAT….
Op zondag 21 juni de zomer begint. Van 1 tot 21 juni worden de dagen 25 minuten langer. 
Vanaf 22 juni beginnen de dagen opnieuw te korten. Tussen 22 en 30 juni korten de dagen 
5 minuten in.

ENKELE LEUKE WEETJES OVER BELGIE DIE JE 
(MISSCHIEN) NOG NIET WIST
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eeuw ontstaan verscheidene productiecentra 
in alle grote steden van het land. Tegen het 
einde van de 18e eeuw wordt chocolade in 
de keuken gebruikt om desserts te maken. 
Met de industrialisatie in de 19e eeuw daalt 
de prijs van chocolade en het gebruik ervan 
in de keuken neemt toe. De reputatie van 
Belgische chocolade hoeft niet meer bewezen 
te worden. Ze is toe te schrijven aan het feit 
dat Belgische chocolade gemaakt is van 
100% cacaoboter en aan de kwaliteit van de 
verschillende ingrediënten.

Wist je dat dat in België meer dan 3.500 
kilometer aan sporen liggen? De allereerste 
trein op het Europese vasteland was 'De 
Olifant' . Hij reed op 9 mei 1835 voor het eerst 
tussen Brussel en Mechelen. 

De steenkoolmijnen spelen een belangrijke 
rol in de geschiedenis van ons land en 
dan vooral in Limburg. In Beringen is het 
mijnverleden nog steeds sterk aanwezig: 
de vroegere mijnzetel is haast volledig 
bewaard en vormt een pareltje van industriële 
archeologie, de omliggende tuinijken 
hebben voor een groot deel hun charme en 
eigenheid bewaard en de vroegere terrils 
zijn omgetoverd tot wandelgebied. Op 
het mijnterrein van Beringen is sinds 1986 
het Mijnmuseum gevestigd met tal van 
gevarieerde programma’s.

Er worden meer dan 800 soorten bier 
gemaakt in België. Volgens sommige bronnen 
zouden het er meer dan 1.000 zijn. 

De hoogste scheepslift ter wereld is de lift van 
Strépy-Thieu. 

De grootse bootlift ter wereld is 73,151 meter 
hoog, bevindt zich in de Belgische provincie 
Henegouwen.

Het Atomium in Brussel is 102 m en 70,5 
cm hoog. Het werd gebouwd voor de 
Wereldtentoonstelling van 1958. 
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Babbelbus Bordje Poperingse lekkernijen

Buiten zitten in de binnentuin

TERUGBLIK OP
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Genieten van een drankje op het terras

Mobiele cafetaria

Herinneringen ophalen

Snoepmomentje

Zumba

Krant lezen

TERUGBLIK OP



TERUGBLIK OP 13

Traktaat moederdag

Tuinieren

TERUGBLIK OP
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OP HET BORD: JUNI
MAANDAG 01.06.2020

Pinkstermaandag

Ontbijtkoek

Champignonsoep
Hongaarse varkensgoulash
Rauwkost / aardappelrösti

Speculoospudding

Bouillisalade / Kaas – hesp

DINSDAG 02.06.2020
Smeerkaas

Getomateerde runderbouillon
Lamsburger / tijmsaus
Broccoli / aardappelen

Fruit

Pizza Roma / Kaas – hesp

WOENSDAG 03.06.2020
Luikse siroop

Groentesoep
Vol-au-vent

Salade / frietjes
Koek

Kruidenkaas / Kaas – hesp

DONDERDAG 04.06.2020
Choco

Kervelsoep
Kalfsvink / braadjus

Parijse wortelen / puree
Rijstpap

Crèmepaté / Kaas – hesp

VRIJDAG 05.06.2020
Confituur

Knolseldersoep
Wijtingfilet in beignetdeeg 

Tartaarsaus
Spinaziestamppot

IJsje

Sandwich met chocolademelk  
Kaas – hesp

ZATERDAG 06.06.2020
Chocolade

Venkelsoep
Varkenslapje / vleesjus
Boontjes /aardappelen

Yoghurt

Kalkoenfilet / Kaas – hesp

ZONDAG 07.06.2020
Rozijnen-/ koekenbrood

 Tomatensoep
Kalkoengebraad / honingsaus

Gegratineerde courgette 
Aardappelblokjes

Taart

Tomme blanche / Kaas – hesp
   

MAANDAG 08.06.2020
Confituur

Gevogeltjeroomsoep
Varkensgebraad / picklessaus

Gestoomde bloemkool 
Gebakken aardappelen

Aardbeienpudding

Filet d’Anvers / Kaas – hesp

DINSDAG 09.06.2020
Smeerkaas

Thaïse kerriesoep
Gehaktbrood / vleesjus

Prei in bechamelsaus / puree
Fruit

Koude vleesschotel / Kaas – hesp
 

WOENSDAG 10.06.2020
Peperkoek

Aspergeroomsoep
Gebakken kippenbout / braadjus

Rauwkost / frietjes
Koek

Gouda met tuinkruiden 
Kaas – hesp

DONDERDAG 11.06.2020
Choco

Waterkerssoep
Vogelnestjes / tomatensaus
Wortelen & erwtjes / puree

Messinaroom

Kippenwit / Kaas – hesp

VRIJDAG 12.06.2020
Confituur

Groentesoep
Wijtingfilet / witte wijnsaus

Broccoli / geplette aardappelen
IJsje

Parijse worst / Kaas – hesp

ZATERDAG 13.06.2020
Speculoos

Wortelsoep met peterselie
Kalkoenlapje / gevogeltejus
Appelmoes / aardappelen

Yoghurt

Saint-Paulin / Kaas – hesp

ZONDAG 14.06.2020
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatenroomsoep
Rosbief / bordelaisesaus

Erwtjes op z’n Frans 
Hertoginneaardappelen

Taart

Kop in tomaat / Kaas – hesp
   

MAANDAG 15.06.2020
Confituur

Wortel-linzensoep
Kalkoenpavé / roze pepersaus

Romanescogroenten / aardappelen
Chocoladepudding

Kipsalade /  / Kaas – hesp



OP HET BORD 15

DINSDAG 16.06.2020
Smeerkaas

Groentebouillon
Lamsburger / vleesjus met look

Couscous
Fruit

Quiche / Kaas – hesp

WOENSDAG 17.06.2020
Luikse siroop

Spinaziesoep
Koude schotel

Rauwkost / frietjes
Koek

Belegen kaas / Kaas – hesp

DONDERDAG 18.06.2020
Ontbijtkoek

Ajuinsoep
Kippenbout / braadjus

Gebakken abrikoos met rozemarijn 
Krieltjes
Gebak

Vleesbrood / Kaas – hesp

VRIJDAG 19.06.2020
Confituur

Komkommersoep
Hokifilet / saffraansaus

Wortelstamppot
IJsje

Pistolet / Kaas – hesp

ZATERDAG 20.06.2020
Koetjesreep

Knolseldersoep
Varkensschnitzel / braadjus
Witte bonen in tomatensaus 

Aardappelen
Yoghurt

Champignon à la Grecque
Kaas – hesp

ZONDAG 21.06.2020
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Provençaals rundstoofvlees 

Kroketten
Taart

Geitenkaas / Kaas – hesp
   

MAANDAG 22.06.2020
Confituur

Slasoep
Gekookte eieren / Mornaysaus

Spinaziestamppot
Karamelpudding

Kalkoenfilet / Kaas – hesp

DINSDAG 23.06.2020
Honing

Brunoisesoep
Braadworst / vleesjus

Gestoofde courgette / puree
Fruit

Gevulde pannenkoek
Kaas – hesp

WOENSDAG 24.06.2020
Peperkoek

Bloemkoolsoep
Kalkoengebraad / gevogeltejus

Salade / frietjes
Koek

Abdijkaas / Kaas – hesp

DONDERDAG 25.06.2020
Choco

Preisoep
 Runderreepjes / zoetzure saus

Groenterijst
Chocolademousse

Champignonworst / Kaas – hesp

VRIJDAG 26.06.2020
Ontbijtkoek

Aardappelsoep
Koolvis / visvelouté

Broccoli / peterselieaardappelen
IJsje

Maredsous / Kaas – hesp

ZATERDAG 27.06.2020
Chocolade

Seldersoep
Koninginnehapje

Champignons / puree
Yoghurt

Preskop met mosterd
Kaas – hesp

ZONDAG 28.06.2020
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatensoep
Varkensgebraad / dragonsaus

Erwten & wortelen 
Aardappelnootjes

Taart

Philadelphia / Kaas – hesp
   

MAANDAG 29.06.2020
Confituur

Broccolisoep
Blinde vink / mosterdjus

Preistamppot
Tweekleurenpudding

Ardeens gebraad / Kaas – hesp

DINSDAG 30.06.2020
Smeerkaas

Groentebouillon
Hongaarse goulash

Aardappelen
Fruit

Vleeskroket / Kaas – hesp

Smakelijk!
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BEWONERS- EN 
MEDEWERKERSNIEUWS

VERJAARDAGEN

BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Do. 4/06: Beatrix Depuydt (K 146) 90 jaar

Do. 4/06: Gerard Peperstraete (K 110) 87 jaar

Za. 6/06: Simonne Blancquaert (K 126) 92 jaar

Za. 6/06: Gisèle Dewitte (K 178) 95 jaar 

Zo. 7/06: Maurice Top (K 252) 94 jaar

Do. 11/06: Jeanne Cappoen (K 168) 94 jaar

Za. 13/06: Jolande Samain (K 263) 91 jaar

Zo. 14/06: Paula Vandevoorde (K 11) 88 jaar

Wo. 17/06: Zr. Maria De Vis (K 149) 82 jaar

Ma. 22/06: Jeannine Candeel (K 8) 85 jaar

Di. 23/06: Monique Veramme (K 204) 88  jaar

BEWONERS – AW FIORETTI / DE VLIERING
Wo.26/06: Jacqueline Casier 85 jaar

Wo.26/06: Angèle Fiey 89 jaar

 

BEWONERS WZC EMMAUS
Wo. 3/06: Jozef Alleweireldt 77 jaar

Do. 4/06: Jenny Vaninghelandt 80 jaar

Ma. 15/06: Yolanda Vandenbroucke 88 jaar

Za. 20/06: Marie-Thérèse Boudry 77 jaar

Za. 20/06: Marcel Pannekoecke 78 jaar

Di. 30/06: Ivette Saesen 88 jaar

GASTEN DVC DE PLATAAN
Do. 11/06: Freddy Baes 78 jaar

PERSONEEL

VERJAARDAGEN
Ma. 1/06: Nancy Gekiere, Els Ollevier, 

           Tania Verschaeve

Di. 2/06: Cathérine Canele,Liesje Timperman

Wo. 3/06: Myrddin Vanmaekelbergh

Do.4/06: Ghislaine Dezoutter, Marleen Gantois,  

         Sandrine Haubourdin, Venistela Vensilas 

Za. 6/06: Kayleigh Gesquiere

Zo. 7/06: Mieke Hebben 

Ma. 8/06: Madison Cayzeele

Di. 9/06: Els Mazereel en Ilse Vitse

Wo. 10/06: Nele Vandenbruwaene,

                   Anissa Dehollander

Di. 16/06: Sandra Delannoo

Wo. 17/06: Jamina Bollingier

Do. 18/06: Bryan Dekindt, Kim Louwyck 

Vr.19/06: Evelien Ampe  

Za.20/06: Linda Meersseman

Ma.22/06: Cindy Vanneste

Di. 23/06: Marika Gavel

Do. 25/06: Thaïsa Papegaey

Vr. 26/06: Carine Legrand

Zo.28/06: Yana Slavova, Steffie Wyffels,

           Margot Vanoost

Di.30/06: Carmina Techel
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BEWONERS- EN 
MEDEWERKERSNIEUWS

WIJ VERWELKOMEN
Gerard Verdonck (K 261) uit Watou. 

Willy Deberdt (K 122 A) uit Poperinge.

WZC Emmaus:  Ivette Saesen (K203) uit Poperinge.

LEVENSSNOEI

• Georgette Derycke, echtgenote van Frans Onraedt, moeder van Carline Onraedt 

  (hotelmedewerker WZC OLV GASTHUIS), overleden op 1 mei 2020.

• Willy Duflou, weduwnaar van Martha Lahaye en vader van Greet Duflou 

  (verpleegkundige Zorgverdieping 1) overleden op 16 mei 2020.

OVERLIJDENS
Willy Duflou, overleden op 16 mei 2020 op 86-jarige leeftijd.

Irène Colpaert, overleden op 20 mei 2020 op 82-jarige leeftijd.

De Vliering

Fernand D’Alleine, overleden op 17 mei 2020 op 80-jarige leeftijd.  

WZC Emmaüs 

Valère Cornette, overleden op 30 april 2020 op 84-jarige leeftijd.

Diana Maet, overleden op 25 mei 2020 op 80-jarige leeftijd.

Josephina Verdonck, overleden op 27 mei 2020 op 83-jarige leeftijd.

UIT DIENST
Op 30 juni gaat Linda Meersseman 

met pensioen (logistiek).

IN DIENST
Op 4 mei kwam Charlotte Gellynck 

(zorgkundige) in dienst.

Op 12 mei kwam Angelo Stragier 

(zorgkundige mobiele equipe) in dienst.



ALGEMEEN TUINONDERHOUD
GERANIUMS & PERKPLANTEN

BLOEMSTUKKEN ALLERHEILIGEN
CHRYSANTEN - VRIJDAGMARKT

Bart BEAUPREZ
Loviestraat 95A, Poperinge

Tel. 057 33 65 76

Casselstraat 89, Poperinge 
T 057 33 96 09
G 0474 47 65 28

www.boeketje.be

UIT 
SYMPATHIE 

Professional networks - WiFi networks
Backup systems - Service

ZAKENKANTOOR 
WESTHOEK BVBA

ING POPERINGE
Nieuwstraat 14A - 057 22 64 00

ING ELVERDINGE
Boezingestraat 170 - 057 42 23 04

Ondnr BE 0681.789.343 - FSMA 116401cA-cB

Webdesign - Development
E-commerce - E-means

www.netcrew.be

RAMEN - DEUREN - TRAPPEN
Nijverheidsstraat 24, 8650 Houthulst

T 051 70 33 70 - info@borra.be
www.borra.be

Stationsstraat 302
8890 Moorslede

WWW.BEROEPSKLEDING-LANDUYT.BE

Inox-, staal-, en glasverwerking: 
trappen, borstweringen, leuningen, 

lichte metaalconstructies ...
Koolskampstraat 61b, Gits

051 72 42 61 - 0475 59 52 87
info@granox.be - www.granox.be

We danken alle adverteerders voor hun steun!



HERSENGYMNASTIEK
OPLOSSING APRIL:
vader, ladder, vlinder, advies, valies, 

eland, adder, eiland, dadel, danser

WAT HOORT BIJ ELKAAR ?

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

Oplossing afgeven in het afdelingsbureau of aan de receptie voor 19 juni 2020.

HERSENGYMNASTIEK 19

WINNAARS APRIL: 
Aime Monteyne (Emmaüs - K 226)

Maria Ryckeboer (Emmaüs - K 243)

Maurice Top (252)

Verbind de woorden uit de linker- en rechterkolom die bij elkaar horen.

koffie 

thee 

melk 

aardbeving 

wind 

licht 

microscoop 

horoscoop 

bioscoop 

november 

januari 

april 

  builtje

  fles

  bonen

  Kelvin

  Richter

  Beaufort

  filmzaal

  laboratoriuminstrument

  voorspelling

  grasmaand

  slachtmaand

  vorstmaand



www.devrieze-fontey.be

www.devrieze-fonteyne.be

w w w.cu v e l i e r g r aph i c s .b e

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

GARAGE - CARROSSERIE - TANKSTATION

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

Het Ovenhuis
RESTAURANT - TEA ROOM

De Lille Joachim - Carton Greet

Watouplein I, 8978 Watou - 057 388 338

hetovenhuis@telenet.be - www.hetovenhuis.be

Interieur Vandeputte bvba
Couthoflaan 20 G-H, 8972 Proven

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

STERKE PRIJZEN
Ook via Apotheek Opsomer, Desmedt, Saelens, Leys, 

Verschaeve, Het Perron en Regheere

DECORATIE- & SCHILDERWERKEN

Casselstraat 124 - 8970 Poperinge
GSM 0497 34 52 70 - bart.herpelinck@telenet.be

www.bartherpelinck.be

RUIMDIENST

ONTSTOPPINGEN

INDUSTRIËLE REINIGING

057 33 38 55 - www.lefevervgn.be

N
.V

.

SCHILDER- EN BEHANGWERKEN
RAAMDECORATIE

Diksmuidseweg 379 - 8904 Boezinge-Ieper
T 057 42 23 33 - www.decuperedecoratie.be

www.devrieze-fontey.be

www.devrieze-fonteyne.be


