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VOORWOORD
Beste lezer,

Op 20 april ontvingen we officieel ons 

keurmerk Prezo Woonzorg. Dit is een resultaat 

waar we heel fier op zijn. Het is ook het 

resultaat van een meerjarentraject waarin 

we volop inzetten op het welzijn (in al zijn 

facetten) van de bewoners die bij ons wonen 

en ook van de gasten in De Plataan.

Het Keurmerk is geen doel op zich maar 

is vooral een middel om ons objectief 

door mensen van buiten ons huis te laten 

doorlichten en een foto te krijgen van hoever 

we met kwaliteit staan in ons huis. 

Het doet dan ook deugd te horen dat onze 

visie die we voor ogen hebben meer en 

meer zichtbaar wordt op de werkvloer. Zo 

was er o.a. uitermate lof voor de motivatie en 

bewonersgerichtheid van onze medewerkers.

Een ander voordeel is 

dat we ook bijkomende 

informatie krijgen over zaken waar we nog 

verder kunnen in groeien of die nog wat 

meer aandacht verdienen. Het keurmerk 

is in die zin zeker geen eindpunt maar 

een bevestiging voor de reeds geleverde 

inspanningen en een motivatie om hier 

blijvend verder aan te werken.

Regie geven aan onze bewoners of om het 

in het thema van deze maand te zeggen 

- je ei kwijt kunnen - staat daarbij op de 

voorgrond in 2021.

Veel leesplezier!

Mieke Vandeputte, directeur
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EVEN STILSTAAN BIJ
MEIMAAND - MARIAMAAND
Eeuwenlang heeft de katholieke vroomheid 

Maria getekend als een eenvoudig, 

dienstbaar meisje uit Nazareth en haar tot 

voorbeeld gesteld voor alle vrouwen. Maar 

welke hedendaagse, geëmancipeerde 

vrouw wil zich spiegelen aan iemand die 

zichzelf ‘de dienstmaagd des Heren’ noemt? 

En toch … ook al brokkelen godsdienstige 

tradities af, bedevaarten zijn weer in trek; 

meer mensen dan we vermoeden lopen 

zomaar een kerk of kapel binnen om een 

kaarsje aan te steken bij haar beeld. 

Velen bewaren een blijvend warm plaatsje in 

hun hart voor Moeder Maria en gaan graag 

“op bedevaart”. Lourdes, Fatima, Banneux, 

Beauraing, … het zijn gekende mariale 

bedevaartsoorden. 

Hier gaan mensen naartoe om Maria te eren, 

haar voorspraak in te roepen. Ergens leeft bij 

velen de hoop om emotioneel en spiritueel 

gesterkt naar huis te gaan. 

Een bedevaarder getuigt: “Iedereen heeft 

het wel eens lastig in het leven. Een 

bedevaart helpt om tot jezelf te komen. De 

ontmoetingen, de gesprekken, de rust, ... 

Sommige ervaringen doen je echt stilstaan en 

nadenken over de diepere zin van het leven.”

Het afgelopen jaar zagen de meeste pelgrims 

hun reisplannen in duigen vallen. Laat ons 

hopen dat de zomermaanden nieuwe 

perspectieven brengen! 

NIEUW MARIAFEEST: MARIA, MOEDER VAN DE KERK

Enige tijd geleden heeft Paus Franciscus een nieuw Mariafeest op de kerkelijke kalender 

geplaatst: Maria, Moeder van de Kerk. Dit nieuwe feest wordt gevierd op de tweede Pinksterdag. 

Dit jaar is dit op maandag 24 mei. 

Moeder Maria,

Laat ons in dank bidden,

bewaar en koester in uw moederhart

alles wat we u toevertrouwen:

de vele kleine zorgen die beginnen wegen,

het zoeken naar genegenheid en begrip.

Blijf bij ons op onze levenstocht,

onze lange ‘ommegang’

doorheen de vreugdevolle en moeilijke dagen …
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IN DE KIJKER
OLV GASTHUIS VZW BEHAALT HET KEURMERK  
PREZO WONEN EN LEVEN
Als derde organisatie in West-Vlaanderen behaalt OLV Gasthuis vzw het keurmerk PREZO 

Wonen en leven voor de woonzorgcentra OLV Gasthuis en Emmaüs.

Prezo Woonzorg is een integraal kwaliteitsmodel voor zowel de medewerkers in hun 

dagdagelijkse werking als voor de beleidsmakers. Het kwaliteitsmodel ondersteunt het team van 

OLV Gasthuis vzw om de visie van de organisatie, waarin de bewoner centraal staat, in realiteit 

om te zetten. Allen samen bieden de medewerkers een warme thuis aan de bewoners. Het 

keurmerk, dat toegekend werd op 20.04.2021, na 2 audits door een team van Stichting Perspekt, 

is een verdienste van al deze medewerkers. 

OLV Gasthuis vzw koos enkele jaren terug 

om het kwaliteitssysteem Prezo te integreren 

in de werking van de woonzorgcentra. Met 

dit systeem kiest het beleid ervoor om de 

bewoner centraal te plaatsen. Door een 

goede en open dialoog met bewoners en 

met medewerkers streeft het team naar 

constante verbeteringen in de kwaliteit van de 

zorg. Zelfevaluatie speelt hierin een cruciale 

rol. Het auditverslag bevestigt dit standpunt: 

“Het auditteam is onder de indruk van de 

sterke motivatie van de medewerkers. De 

betrokkenheid van de medewerkers ervaarde 

het auditteam een aantal malen als sterk 

“gericht naar de cliënt”.”

“Hoe het met je gaat, is onze focus” staat 

niet voor niks in de visie van OLV Gasthuis. 

De bewoners wonen in de woonzorgcentra 

en hebben er hun thuis. De organisatie 

wil de bewoners zo veel mogelijk regie 

bieden met de bedoeling om hen zo ook 

te versterken. Deze regie uit zich in het 

dagelijkse leven in verschillende facetten. 

“Veel lof van het auditteam is er voor de heel 

bewonersgerichte, individueel georganiseerde 

maaltijdbedeling. Dit is een sterk staaltje van 

bewonersgericht organiseren, en het op 

zoek gaan (met resultaat) naar de flexibiliteit 

die door de organisatie leverbaar is.” (uit het 

auditverslag) In 2021 wil vzw OLV Gasthuis 

verder inzetten op het welzijn van de 

bewoners en de kwaliteit van wonen met het 

project “wonen en leven”.

Het behalen van het keurmerk is het 

resultaat van de enthousiaste inzet, de 

zin voor verantwoordelijk-heid en de 

samenwerking van alle medewerkers van de 

woonzorgcentra. De organisatie hecht veel 

belang aan een duurzaam loopbaanbeleid. 

De kerncompetenties (kwaliteitsvol werken, 

samenwerken, cliëntgerichtheid, loyaal zijn 

en zelfontwikkeling) worden aangevuld met 

waarden als respect en open communicatie. 

In OLV Gasthuis vzw telt elke medewerker 

mee als een schakel om samen de 

kwaliteitsvolle warme zorg te realiseren. “Wat 

als positief op te merken valt, is de positieve 

attitude van medewerkers. De gesproken 

medewerkers hebben het hart op de juiste 

plaats, hebben oog voor de unieke plaats die 

de organisatie aan bewoners wil geven, door 

hen maximale regie te laten voeren. Het was 

mooi vast te stellen hoe de medewerkers de 

beleidskeuze rond regie voor de bewoners 

mee hebben en ondersteunen.” (uit het 

auditverslag)
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De organisatie blijft inzetten op dialoog. 

Naast informatieverspreiding via o.a. website, 

intranet, nieuwsbrieven en infoschermen 

krijgen zowel bewoners, familieleden als 

medewerkers via bevragingen geregeld de 

kans om over bepaalde thema’s feedback en 

suggesties te geven. Zo bouwt de organisatie 

aan een kwaliteitscultuur waarbinnen 

elke bewoner/familielid en medewerker 

(ongeacht diens rol) een stem heeft. “Het 

siert de organisatie dat ze van kwaliteit één 

van de strategische doelen maakt, en dat ze 

middelen en energie mobiliseert om hiervan 

werk te maken. De keuze voor het centraal 

stellen van de cliënt in het kwaliteitsstreven 

is belangrijk, en uit zich op vele fronten 

en in vele projecten en initiatieven. Het 

auditteam ziet ook veel kwaliteitsvolle dingen 

gebeuren “op de vloer” en in de interacties 

tussen medewerkers en bewoners. En was 

onder de indruk van de unaniem lovende 

commentaren van bewoners en naasten 

op het werk dat wordt verzet door de 

organisatie (en vnl. de medewerkers, vanuit 

hun perspectief) om te luisteren, en om te 

doen wat in de mogelijkheden ligt om het 

naar de wens van bewoners te maken.” (uit 

het auditverslag)

Het behalen van dit keurmerk is geen 

eindpunt voor OLV Gasthuis vzw, maar een 

bevestiging voor het werk van het team en 

bovenal een stimulans om samen de warme 

thuis voor de bewoners verder uit te bouwen.

Meer info over OLV Gasthuis vzw en het 

kwaliteitssysteem is terug te vinden op de 

website www.gasthuis.be.

Een deel van het team van vzw OLV Gasthuis, 

trots op het behalen van het PREZO Woonzorg-keurmerk.
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BEWEEGCOACH 
JULIEN 
Na een lange periode van op kamer blijven 

tijdens de lockdown hebben we gemerkt 

dat onze bewoners veel van hun fysieke 

mogelijkheden hebben verloren. Daarom 

willen we meer en meer inzetten op 

beweging en activering van onze bewoners. 

Onze ergotherapeut Julien Delplace zal 

deze taak op zich nemen en krijgt de naam 

‘beweegcoach’ mee. Zo kunnen we ook 

bewoners die geen voorschrift hebben voor 

kinesitherapie bereiken.

Julien heeft in het secundair onderwijs 

lichamelijke opvoeding en sport gevolgd en 

ook een tijdje gewerkt in een fitnesscentrum. 

Met deze achtergrond wil Julien onze 

bewoners prikkelen en blijven stimuleren om 

te bewegen. Want zoals het spreekwoord 

zegt: “rust roest!”. 

Wat houdt dit allemaal in?  

Er zullen verschillende beweegsessies 

georganiseerd worden, zowel individueel 

alsook groepsessies (bv. zumba, rollatordans, 

WII, zwemmen, …).

  

Het functioneel bewegen stimuleren 

van onze bewoners (bv. zelfstandig in en 

uit bed komen, correct gebruik van een 

loophulpmiddel, de tafels laten dekken,…).

Het coachen en adviseren van onze 

medewerkers hoort hier ook bij zodat 

iedereen op dezelfde manier te werk kan 

gaan (bv. transfers van onze bewoners,..).

Als er bepaalde vragen/opmerkingen zijn, 

aarzel zeker niet om Julien te contacteren.
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MAALTIJDCOACH 
MARGOT 
In mijn opleiding als logopediste was ik 

vooral geïnteresseerd in slikstoornissen. 

Hoe kunnen we een maaltijdmoment 

voor personen met slikstoornissen zo 

aangenaam mogelijk maken? Tijdens 

mijn werkervaring in het OLV Gasthuis 

leerde ik dat de maaltijdmomenten 

voor mensen met dementie ook vaak 

moeilijk verliepen, ook al is er geen 

sprake van een slikstoornis. 

Eind 2020 volgde ik de opleiding 

maaltijdcoach bij dementie in Gent bij 

het Expertisecentrum voor dementie. 

Daar leerde ik dat het maaltijdgebeuren 

veel meer is dan alleen het eten op zich. 

De presentatie, de rol van tafelgenoten, 

het moment van medicatie innemen, 

achtergrondmuziek, … zijn allemaal 

bepalende factoren om een maaltijd te 

doen slagen of niet. Het zit hem soms 

in de kleine dingen. 

Als maaltijdcoach is het mijn taak om te 

werken aan een zo aangenaam mogelijk 

maaltijdmoment voor iedereen! Een 

specifiek voorbeeld is ‘fingerfood’. Dit 

is zachte voeding die perfect met de 

handen te eten is. Ideaal voor mensen 

met dementie die een vork niet meer 

herkennen als een voorwerp om mee 

te eten maar wel de neiging hebben 

om met hun handen te eten. Daarbij is 

het wel belangrijk dat de voeding zacht 

en slikveilig is. Momenteel bieden we 

dit nog niet standaard aan in huis maar 

doen we dit op regelmatige basis wel 

tijdens een activiteit. Een zeer mooi en 

waardevol moment waarbij de persoon 

opnieuw zelfstandigheid ervaart tijdens 

het eten.

DEMENTIEVRIENDELIJK 
POPERINGE

SOMS HEB IK JE NODIG
OM MIJN BOTERHAMMEN TE SMEREN
SOMS HEB IK JE NODIG
OM BELANGRIJKE DINGEN VAN JE TE LEREN
SOMS HEB IK JE NODIG 
ALS IS HET MAAR VOOR JE SCHOUDER
SOMS HEB IK JE NODIG
BIJ JOU IS ALLES VEEL VERTROUWDER
SOMS HEB IK JE NODIG
VOOR EEN KRIEBEL DOOR M'N HAAR
EN SOMS HEB IK JE NODIG
GEWOON ZOMAAR
EINDE
KLAAR  -DICHT ERBIJ

Tijdens elke teamvergadering zal ik langskomen om 

een korte vorming te geven en daarnaast zal ik ook 

een inleefsessie organiseren: Hoe voelt het om eten 

te krijgen van een collega? Hoe voelt het om niet 

zelf te kunnen drinken? Allemaal zaken waar we ons 

bewust van zullen worden.

Heb je vragen, problemen of ideeën over hoe de 

maaltijden in huis aangenamer gemaakt kunnen 

worden? Je mag Margot steeds aanspreken of mailen 

via logo.g@olvgasthuis.be.
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VAN ALLES WAT
MAMA WORDEN OF (GROOT)MOEDER ZIJN 
IN CORONATIJDEN
Op 2 november 2020 zijn Annelien Nuytten (zorgkundige OLV Gasthuis) en Christof de trotse 

ouders geworden van Elise. We stelden hen enkele vraagjes … 

Hoe hebben jullie de zwangerschap in tijden 

van corona ervaren? Wat waren de voor- en 

nadelen? 

Zwanger zijn in tijden van corona is anders. 

Mijn man mocht niet mee op controle bij de 

gynaecoloog. Zo miste hij het prille begin van 

ons wondertje. 

Ik vond het ook heel jammer dat ik tijdens 

mijn zwangerschap nergens naartoe kon 

gaan. De terrasjes waren gesloten, op bezoek 

gaan bij vrienden en familie was verboden, 

huwelijken en babyborrels werden afgelast, … 

In het begin van mijn zwangerschap was ik 

heel bang voor het COVID-virus. Er was nog 

niet geweten of het virus een impact kon 

hebben op de foetus. ‘Wat als je als zwangere 

vrouw COVID zou krijgen? Zou dit dan 

schadelijk kunnen zijn voor de baby en zou 

ons kindje hier iets aan overhouden?’ 

Er gingen heel wat vragen door mijn hoofd. 

Maar de lockdown had ook een positieve kant: 

mijn beste vriendin Jasmien (zorgkundige ZV 1) 

vroeg me om meter te worden van hun baby. 

Waren er extra voorzorgsmaatregelen tijdens 

de bevalling en hadden deze een invloed op 

hoe je de bevalling beleefd hebt?

Aangekomen in het verloskwartier werd er 

meteen een coronatest afgenomen. Ook al 

was deze negatief, toch moest de bevalling 

met mondmasker gebeuren. Het persen ging 

niet zoals ik het wou. Bij het diep inademen, 

ademde ik mijn mondmasker in. Ik denk 

dat alle maatregelen invloed hadden op de 

bevalling, al kan ik niet vergelijken want dit 

was mijn eerste zwangerschap.

Mochten jullie bezoek ontvangen op de 

materniteit? 

Enkel raambezoek werd toegestaan. Ik had 

niet echt behoefte aan een overvolle kamer 

met nieuwsgierige mensen, maar had toch 

graag onze ouders, de meter en peter op 

bezoek gehad. We missen deze foto’s in 

ons album. Het raambezoek vonden we wel 

fijn, al konden de bezoekers ons overdag 

niet zo goed zien door de weerkaatsing 

van het licht op het raam. De bezoekers 

die ’s avonds kwamen, konden ons heel 

goed zien omdat het licht binnen aan was 

en het buiten donker was. Wij konden de 

bezoekers dan weer niet goed zien. 

Mijn man mocht gelukkig wel op bezoek 

komen, maar moest op de materniteit 

blijven. Hij kwam tegen de middag en ging 

dan ’s avonds laat naar huis. 

Hoe vonden jullie het om thuis te komen 

met jullie baby? Gaf het veel nadelen dat er 

COVID-19-maatregelen van kracht waren? 

Thuiskomen was een zalig maar ook een 

onzeker gevoel. Nu stonden we er alleen 

voor. Het was wennen en zoeken bij de 

borstvoeding en ook de nachten waren heel 

lastig. Gelukkig hadden we een heel goede 

vroedvrouw! Axelle kwam de volgende 

ochtend langs om zien of alles goed ging 

en hoe we onze eerste dag hadden ervaren. 

Ook de dagen die volgden werden goed 

opgevolgd door haar. We konden genieten 

van de rust en hadden tijd om onze baby te 

leren kennen zonder mondmaskergedoe. 

(In de materniteit moesten we telkens
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onze mondmaskers opzetten wanneer er 

iemand de kamer binnenkwam.) 

Wij vonden het wel erg jammer dat onze 

dichte familie Elise nog niet 'live' had kunnen 

zien, enkel op foto of tijdens het videobellen.

Tot op vandaag zijn er nog dichte 

familieleden die Elise niet hebben gezien. 

Ook haar doop en de babyborrel werden 

uitgesteld omdat we nog steeds niet samen 

mogen komen om te vieren.  

Er kwamen ook nog maar weinig vrienden 

of collega’s op babybezoek en wij mochten 

niet met haar op bezoek gaan op het werk 

waardoor er nog niet veel mensen onze trots 

hebben kunnen bewonderen. 

Heeft het prille ouderschap een invloed op 

jullie keuze voor een COVID-vaccin?

Ik gaf borstvoeding dus werd het afgeraden 

om het vaccin te nemen. Ik wou mijn 

borstvoeding niet zomaar stoppen voor de 

vaccinatie en was van plan om me dan later 

te laten vaccineren. Tot ik plots telefoon 

kreeg dat het vaccin geen negatieve invloed 

zou hebben en dat ik het vaccin toch 

mochten laten plaatsen in het OLV Gasthuis. 

Deze kans greep ik met beide handen en liet 

mij vaccineren.

Op 10 novemer 2020 zijn Emily Timperman 

(zorgkundige ZV 1) en Alain de trotse ouders 

geworden van Liaz. 

Hoe hebben jullie de zwangerschap in 

tijden van corona ervaren? Wat waren de 

voor- en nadelen? 

Zwanger zijn tijdens corona was toch wel 

heel anders. Het voordeel was dat we de 

zwangerschap langer hebben kunnen 

verzwijgen. Pas toen we 100% zeker waren 

dat alles goed ging met ons zoontje hebben 

we het heuglijke nieuws gedeeld. 

Het nadeel was de onzekerheid over het 

feit dat mijn partner mij al dan niet mocht 

vergezellen naar de raadplegingen bij de 

gynaecoloog. Bij eerste echo mocht hij niet 

mee. Ik vond dat verschrikkelijk, de eerste 

keer het hartje horen van dat klein wezentje 

in je buik en dit niet samen kunnen delen.

Het COVID-virus zorgde voor mij wel 

voor extra schrik tijdens de zwangerschap 

omdat er ook nog niet was geweten wat het 

COVID-virus deed bij zwangere vrouwen. 

Ik was extra voorzichtig om de baby te 

beschermen tegen het COVID-virus.

Waren er extra voorzorgsmaatregelen 

tijdens de bevalling en hadden deze een 

invloed op hoe je de bevalling beleefd hebt?

We moesten een coronatest ondergaan 

en een mondmasker dragen tijdens de 

bevalling. Voor mij heeft het dragen van een 

mondmasker tijdens de bevalling wel invloed 

gehad. Je kon niet eens naar lucht happen 

wat wel enorm lastig was.

Mochten jullie bezoek ontvangen op de 

materniteit? 

We mochten geen bezoek ontvangen. Als 

de familie op raambezoek kwam, konden 

we ons zoontje eens tonen maar toch 

was dit raar. We belden elkaar dan met de 

luidspreker aan zodat we met elkaar konden 

praten terwijl we voor het raam stonden.
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Toch genoten we van de rust want ik had 

een zware arbeid met op het laatste een 

keizersnede. Het was helemaal niet erg als de 

kamer niet vol zat met bezoek, zo kon ik in 

alle rust borstvoeding geven aan ons zoontje. 

Mijn partner moest op de kamer blijven tot 

hij terug naar huis ging. 

Hoe vonden jullie het om thuis te komen 

met jullie baby? Gaf het veel nadelen dat er 

COVID-19-maatregelen van kracht waren? 

We vonden het zalig om thuis te komen en 

samen te genieten, alles te ontdekken. Toch 

vond ik het enorm spijtig dat we niet konden 

pronken met onze kleine spruit. Ook onze 

familie vindt het enorm spijtig dat ze Liaz nog 

niet 'live' hebben kunnen bewonderen, enkel 

via een foto of sociale media. 

Heeft het prille ouderschap een invloed op 

jullie keuze voor een COVID-vaccin?

Ja, ik geef borstvoeding en er was in 

het begin nog weinig geweten omtrent 

vaccinatie en borstvoeding. Maar toen ik 

telefoon kreeg van het werk dat het geen 

kwaad kon, heb ik niet meer getwijfeld en 

heb ik mij laten vaccineren.

Op 8 december 2020 zijn Jasmien Noyelle 

(zorgkundige in OLV Gasthuis) en Brecht de 

trotse ouders geworden van Seppe. 

Hoe hebben jullie de zwangerschap in 

tijden van corona ervaren? Wat waren de 

voor- en nadelen? 

Voor ons zorgde het coronavirus voor extra 

schrik want half maart (tijdens de eerste golf) 

ben ik zelf besmet geraakt, maar wat bleek 

even later ... dat ik ook zwanger was van ons 

eerste kindje. Ik werd door de huisarts en 

gynaecoloog nauw opgevolgd omdat er dan 

nog niets bekend was over de gevolgen voor 

de foetus. Gelukkig is hij kerngezond! 

Veel voordelen van zwanger zijn in tijden 

van corona heb ik niet, wel veel nadelen. 

Mijn man mocht maar 2 keer mee naar het 

ziekenhuis op controle. Zo mistte hij de 

bewegende echobeelden van onze baby en 

de uitleg van de gynaecoloog. Ik vond het 

ook enorm jammer dat je met niemand nog 

nauw contact mocht hebben. Als zwangere 

vrouw wil je tenslotte toch wel een beetje 

pronken met je bolle buik. 

Ook toen ik hier in het woonzorgcentrum 

met mijn 6-maanden-dikke buik moest 

werken tijdens de hittegolf in augustus - 

met mondmasker aan - voelde ik me heel 

vermoeid, bevangen en zweterig. 

Waren er extra voorzorgsmaatregelen 

tijdens de bevalling en hadden deze een 

invloed op hoe je de bevalling beleefd hebt?

Bij onze aankomst in het verloskwartier 

werd bij mijn man en ik een COVID-

sneltest afgenomen. Anderhalf uur later 

kenden we de uitslag. Ik testte zwak 

positief, tot mijn grote verbazing, want 

ik hield me goed aan de maatregelen. 

Onmiddellijk deden de verpleegkundigen 

en vroedvrouw hun beschermingspakken 

aan. Ik herkende niemand meer en het 

voelde allemaal zo vreemd aan. Een uur 

later nam de vroedvrouw, om zeker te zijn, 
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nog een COVID-test af. Deze was gelukkig 

negatief. De vroedvrouw deed razendsnel 

haar beschermende schort uit! Tijdens 

de bevalling hadden Brecht en ik ons 

mondmasker aan. Dit maakte de arbeid 

er niet gemakkelijker op, het was zeer 

vermoeiend!

Mochten jullie bezoek ontvangen op de 

materniteit?

 We mochten geen bezoek ontvangen maar 

kregen wel een raambezoek van Annelien en 

haar man. (Annelien is livingmedewerker in 

het OLV Gasthuis en lieve meter van Seppe. 

Annelien beviel 5 weken eerder van haar 

dochtertje Elise.) Enkel mijn man mocht op 

bezoek komen met mondmasker aan en 

na het ontsmetten van zijn handen. Brecht 

kwam 's morgens rond 08.30 uur en hielp 

dan mee om Seppe te leren wassen en 

verzorgen. Ik vond het positief dat het niet te 

druk was op de kamer omdat ik borstvoeding 

gaf en dit is toch wel wat zoeken en wennen 

in het begin. Na 2 dagen zijn we dan naar 

huis vertrokken.

Hoe vonden jullie het om thuis te komen 

met jullie baby? Gaf het veel nadelen dat er 

COVID-19-maatregelen van kracht waren? 

 Ik vond het heel spannend om thuis te 

komen met ons zoontje. Het is wennen en 

even zoeken om op je plooi te raken. 

Door de coronamaatregelen hebben veel 

familieleden Seppe nog steeds niet gezien. 

Hij is ondertussen al 19 weken.

Als trotse ouders wil je natuurlijk fier zijn 

met je kindje maar corona zorgt dat dit nu 

net iets anders verloopt. Toch proberen we 

onze fierheid te uiten door foto's te posten 

op sociale media zoals Facebook. Zo kan de 

familie toch ook een beetje meegenieten. 

We kijken heel erg uit naar het doopsel 

van Seppe zodat we terug allemaal samen 

kunnen zijn. Helaas gaat dit nog niet dus 

stellen we zijn doopsel nog even uit.

Heeft het prille ouderschap een invloed op 

jullie keuze voor een COVID-vaccin?

Sowieso was ik van plan om me te laten 

inenten omdat ik hoop dat alles dan snel 

weer normaal wordt. In het begin was er 

echter nog veel onduidelijkheid over de 

gevolgen van het vaccin voor mama's die 

borstvoeding gaven. Er was niet geweten of 

het schadelijk kon zijn voor de moedermelk. 

Toen dit werd uitgesloten heb ik meteen 

ingestemd om mij te laten vaccineren.

Ondertussen ben ik al een weekje terug uit 

zwangerschapsverlof en ben ik met volle 

moed weer aan het werk. Het feit dat ik 

gevaccineerd ben, geeft me een veilig gevoel.
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Op 17 maart 2021 zijn Julien Delplace 

(ergotherapeut in OLV Gasthuis en 

beweegcoach) en Julie de trotse ouders 

geworden van Céleste. 

Hoe hebben jullie de zwangerschap in 

tijden van corona ervaren? Wat waren de 

voor- en nadelen? 

Zwanger zijn in coronatijden was inderdaad 

een speciale beleving die we wisselend 

ervaarden. Enerzijds was de rust aangenaam. 

Als de vermoeidheid de kop op stak, waren 

er geen sociale aangelegenheden wat wel 

fijn was. We konden in alle rust genieten 

van ons wondertje dat groeide in de buik. 

Anderzijds werd het sociaal contact van 

familie en dichte vrienden wel enorm gemist. 

Het was alsof we de zwangerschap met 

niemand konden delen terwijl dit juist een 

periode is die je wil delen met je naasten. 

Het Covidvirus zorgde ook voor extra schrik. 

Zeker toen er in het rusthuis een uitbraak was. 

Waren er extra voorzorgsmaatregelen 

tijdens de bevalling en hadden deze een 

invloed op hoe je de bevalling beleefd hebt? 

Ik moest op voorhand een COVID-test 

laten doen en tijdens de bevalling een 

mondmasker dragen. Op zich heb ik hier niet 

zoveel last van gehad en had dit geen grote 

impact. 

Mochten jullie bezoek ontvangen op de 

materniteit? 

We mochten geen bezoek ontvangen maar 

familie kon wel aan het raam komen kijken. 

We hebben dit wel als positief ervaren omdat 

je niet de grote drukte hebt. Dit heeft er 

zeker voor gezorgd dat er meer rust was en 

de borstvoeding goed op gang kwam. Zeker 

iets om in de toekomst ook zo aan te pakken. 

Anderzijds was het wel zeer jammer dat de 

dichte familie (grootouders, peter, meter) niet 

op bezoek konden komen. 

Hoe vonden jullie het om thuis te komen 

met jullie baby? Gaf het veel nadelen dat er 

COVID-19-maatregelen van kracht waren? 

Wij hebben genoten van de rust. Met de 

maatregelen kunnen we wel twee à drie 

personen in de tuin ontvangen met afstand. 

Heeft het prille ouderschap een invloed op 

jullie keuze voor een COVID-vaccin?

Neen, we willen ons beiden laten vaccineren. 
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We stelden Marika Gavel (medewerker 

team keuken) enkele vraagjes over (groot)

moeder zijn in coronatijden.

Hoeveel (klein)kinderen heb je? 

Ik heb een zoon Diego (33) en een 

dochter Belinda (35). Belinda heeft 3 

zoontjes tussen anderhalf en 8 jaar: Isaak, 

Korneel en Ewoud. 

Wat is er voor jou als (groot)moeder 

veranderd met de komst van corona?

Ik zie mijn kinderen en kleinkinderen veel 

minder. Belinda werkt als verpleegkundige 

in een woonzorgcentrum. Tijdens de 

eerste golf werkte ze op een COVID-

afdeling en is ze zelf besmet geraakt. 

Fysiek is ze nog steeds niet helemaal 

hersteld, ze blijft snel vermoeid. Los 

daarvan heeft ook het werken op de 

COVID-afdeling een diepe indruk 

nagelaten. Ze heeft het nog altijd moeilijk 

met alles wat ze in die periode heeft 

meegemaakt. De machteloosheid t.o.v. 

van zieke bewoners, het besef om dikwijls 

het enige contact te zijn voor de zieke 

of stervende mensen die hun eigen 

familie en naasten moeten missen tijdens 

moeilijke momenten. Dit alles heeft haar 

heel bang gemaakt. Ze houdt zich dan 

ook heel strikt aan de maatregelen uit 

schrik dat iemand uit haar omgeving 

besmet zou raken. Ik respecteer haar 

standpunt en vind het zelf ook belangrijk 

om voorzichtig te zijn. Belinda is 

ondertussen ook gevaccineerd, maar we 

blijven de richtlijnen volgen. 

We proberen haar, vanop afstand, zo goed 

mogelijk te ondersteunen. We rijden met 

plezier 45 minuten naar Ingelmunster om 

Belinda, haar partner en de kleinkinderen 

buiten te ontmoeten. 

Diego woont in Poperinge. Dan is het wat 

makkelijker om elkaar frequenter op een 

veilige manier te zien.

Zijn er belangrijke gebeurtenissen geweest 

voor jou of je (klein)kinderen die je door 

corona anders beleefd hebt?

De Eerste Communie van Ewoud stond gepland 

in mei 2020. Uiteindelijk deed hij zijn communie 

in september. Als grootouder mochten we de 

misviering niet bijwonen. Gelukkig was het een 

mooie dag en hadden we 's namiddags buiten 

afgesproken voor taart en pistolets. Zo heeft 

Ewoud toch een klein feestje gehad.

De “paasklok” hebben we naar Ingelmunster 

gebracht, in combinatie met een wandeling.

Belinda voelt zich schuldig omdat ik tijdens het 

eerste levensjaar van Isaak veel gemist heb. Hij 

is geboren in november 2019. Zijn doop hebben 

we nog gewoon kunnen vieren maar daarna 

hebben we hem inderdaad weinig gezien. 

Ik respecteer echter het standpunt van mijn 

dochter om de regels strikt te volgen. Ik heb zijn 

eerste levensjaar inderdaad anders beleefd maar 

daar hoeft zij zich niet schuldig over te voelen.

Hoe proberen jullie het contact te houden? 

De kleinkinderen hebben al eens kaartjes 

gekleurd voor ons en met Pasen kregen we een 

gekleurd ei.  

We bellen en facetimen meer als vroeger. Zo 

kunnen we wat bijpraten en de kleinkinderen 

passeren ook wel eens in beeld. Dat is natuurlijk 

niet hetzelfde als elkaar “in het echt” zien. 

Als het mooi weer is, rijden we geregeld naar 

Ingelmunster om buiten af te spreken of samen 

een wandeling te maken. We hebben de rit er 

graag voor over!

Wat mis je het meest?

Ik mis het om mijn kleinkinderen eens te 

kunnen knuffelen, om Isaak in mijn armen te 

nemen. Mijn dochter heeft het nu ook al een 

hele tijd moeilijk. Het zou deugd doen om haar 

eens te kunnen vastpakken. 

Eens corona voorbij is, wat wil je dan zeker 

doen?

Ik kijk ernaar uit om terug eens met de hele 
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MEI
April staat bekend om z’n grillen en deze 

mochten we dan ook ervaren. We hopen dat 

mei ons verwelkomt met wat mooier weer 

zodat we ook eindelijk kunnen genieten 

van de terrasjes. We duimen dan ook dat de 

versoepelingen van kracht blijven!

In mei hebben we heel wat speciale dagen in de 

kijker, hierbij een overzichtje …

Zondag 2 mei - Internationale dag van de lach. 

Op maandag 3 mei kijken we in de livings naar 

grappige filmpjes, sketches en halen we onze 

beste mopjes boven. 

Een primeur… sinds meer dan een jaar kunnen 

wij opnieuw iemand verwelkomen voor een 

optreden, niemand minder dan… Johnny 

Clarysse. Hij komt op dinsdag 4 mei langs 

in Emmaüs voor ons eerste ‘corona-proof’- 

optreden. Johnny zal buiten de deuren blijven 

om ons muzikaal te bekoren terwijl bewoners 

de kans krijgen een dansje te placeren op de 

muziek.

Woensdag 5 mei is er in Emmaüs de jaarlijkse 

barbecue n.a.v. de eerste steenlegging op 8 mei 

2015. Ongelooflijk hoe ver we reeds gekomen 

zijn. Daarom klinken we speciaal op deze dag.

Zondag 9 mei - Moederdag. Op vrijdag 7 mei 

zetten we de vrouwen onder ons in de kijker. 

We voorzien een uitgebreid ontbijtbuffet om 

de vrouwen te verwennen. Alvast een gelukkige 

moederdag aan allen!

In Emmaüs zullen alle vrouwen verwend 

worden op dinsdag 11 mei, met een drankje 

om te klinken en een hapje om te smullen.

Op donderdag 13 mei zal in Emmaüs de 

misviering doorgaan op O.L.H.-Hemelvaart. We 

danken onze vrijwilligers en E.H. Vindevogel om 

dit mogelijk te maken voor onze bewoners.

Dinsdag 18 mei - Wereldbakdag.

We voorzien een heus dessertbuffet in de 

polyvalente zaal met desserts van over de 

hele wereld. Er zal voor ieder wat wils te 

smullen zijn!

Ook in Emmaüs zullen bewoners verwend 

worden met gebak dat voorzien wordt 

door verschillende medewerkers. Wat 

zijn we dankbaar voor de lieve en warme 

attenties die ze zullen voorzien.

Donderdag 20 mei - Wereldbijendag

In De Maretak is er een vertelnamiddag 

over bijen en het werk van een imker.

Donderdag 27 mei - 60 jaar huwelijk 

(diamanten huwelijk)

Heel speciaal zetten we Joël Roose en Lia 

Lemiegre in de kijker. Ze zijn vandaag 60 

jaar getrouwd. Een hele dikke proficiat aan 

dit mooie koppeltje!

Zaterdag 29 mei - Dag van het park

Gedurende de week gaan we bij mooi 

weer naar het park om er te petanquen, 

te picknicken of simpelweg te genieten 

op een bankje van het mooie weer en de 

spelende kinderen.
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Jammer genoeg zijn we omwille van corona 

nog steeds beperkt in onze activiteiten.

De wandelingen zijn gestart, maar in 

beperkte groep. Naar aanleiding van de 

Mariamaand houden we een tussenstop in 

de Sint-Janskerk.

In april gingen we van start met het 

swingocafé in de cafetaria. Bewoners kunnen 

een pannenkoek of een ijsje eten en een 

lekker drankje nuttigen. Ondertussen kan 

iedereen die dit wil een verzoeknummer 

aanvragen, wat zorgt voor sfeer en ambiance 

in huis. Er werd zelfs al gedanst. Ook in mei 

zullen we weer kunnen genieten van het 

swingocafé. Allen daarheen zou ik zeggen!

In Emmaüs was de wekelijkse mobiele 

cafetaria reeds een gekend gebeuren. Deze 

blijft dan ook bestaan, hou de planning in de 

gaten en zie wanneer de cafetaria langskomt 

op kamer of wanneer jullie uitgenodigd 

worden bij een vleugje muziek.

Traditioneel vieren we op het eind van 

de maand - dinsdag 25 mei - onze jarige 

bewoners van mei. In de cafetaria worden 

ze getrakteerd op een dessertbordje en 

krijgen ze een mooie attentie. Proficiat aan 

de jarigen!

Verder kunnen bewoners met groene 

vingers helpen bloemen planten en 

dierenliefhebbers krijgen een hondje op 

bezoek.

Ook zijn er de traditionele activiteiten 

zoals relaxen in De Oase, bewegen in de 

zumba, creatief bezig zijn in het handwerk, 

een spelletje kaarten, op uitstap met de 

rolstoelfiets,…

Alle activiteiten kun je steeds terug vinden in 

onze activiteitenkalender. Iedereen is steeds 

van harte welkom!

STILLE RUIMTE IN WZC EMMAUS
We vinden het belangrijk dat bewoners de 

mogelijkheid krijgen om te bezinnen. Heeft 

een bewoner behoefte om een kaarsje aan te 

steken, eventjes alleen te zijn, … dan kan die 

in WZC Emmaüs hiervoor gaan naar de stille 

ruimte op het gelijkvloers, nabij de receptie.  

Bewoners mogen zeker begeleid worden van 

een familielid.

Het is ook een plaats waar stil gestaan wordt 

bij de bewoners die ons verlieten. Voor 

elke overleden bewoner wordt een kruisje 

gehangen. Er is ook een gedachtenisboek.
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DUIVENMELKER JOEL ROOSE OVER ZIJN HOBBY 
EN LIEFDE VOOR DE DUIVENSPORT
Duivensport is een sport die bestaat uit het racen met speciaal gefokte duiven in wed(strijd)

vluchten. Een belangrijk onderdeel is het kweken en trainen van postduiven. De winnaar is 

de eigenaar (duivenmelker) van de duif die de afstand tussen losplaats en duivenhok met de 

hoogste gemiddelde snelheid afgelegd. Joël Roose vertelt ons wat meer over zijn hobby.

Hoe lang ben je duivenmelker geweest?

Ik heb mijn hobby meer dan 50 jaar gedaan en 

had tussen de 30 en 40 duiven. De duiven zaten 

verdeeld in 2 grote hokken. Het ene hok was 

voor de speelduiven, het andere hok voor de 

kweekduiven.

Een eerste ronde van de kleintjes hield ik om te 

spelen, een tweede ronde was om te verkopen. 

Van de kweekduiven verkocht ik veel jongen om 

op te eten. Ik verkocht ze aan 5 euro per duif, 

gepluimd en klaar om te bereiden.

Sommige duiven kunnen een grote 

geldwaarde hebben, had jij zo’n dure duif?

Ik had geen hele dure duiven. Mijn duiven 

kwamen allemaal uit de streek van collega-

duivenmelkers.

Waar komt de naam ‘duivenmelker’ vandaan?

Dat is moeilijk om te zeggen. Deze naam wordt 

al reeds geruime tijd gebruikt. Ik vermoed 

omdat er heel veel geld mee gemoeid gaat.*

Wat is het verste dat een duif van jou gevlogen 

heeft?

Barcelona is het verste dat een duif van mij 

gevlogen heeft. De duiven vertrokken altijd de 

vrijdagmiddag. 

De duif die naar Barcelona gevlogen is, was 

terug de zaterdagochtend.

Hoe verdiende je dan je geld hiermee?

Er waren verschillende duivenlokalen. Ik ging 

naar Café Brittania in Poperinge maar vroeger 

ook dikwijls naar Roesbrugge. We wedden dan 

onderling wanneer mijn duif terug zou zijn.

We legden pot bv. elk 20 euro. Iedereen 

deed dan mee voor hetzelfde bedrag en 

wie het juist had, won de pot.

Op de foto zie je Joël met een beeldje 

van de patroonheilige Catharina Labouré 

van de duivenliefhebbers. Joël praat 

nog steeds zeer gepassioneerd over zijn 

hobby, zijn passie. Hij mist deze nog 

dagelijks. 

*Iemand die duiven houdt, 

wordt duivenmelker genoemd, maar dat 

heeft niets met duivenmelk van doen. Het 

woord melken is hier een nabootsing van 

het begrip geitenmelker, iemand die geiten 

houdt om van de opbrengst te leven.



ACTIVITEITEN MEI
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.

ACTIVITEITEN
Bij mooi weer kan het gebeuren dat de geplande activiteit vervangen wordt door bv. het zitten 

op het terras of in de binnentuin, een wandeling, ….

ACTIVITEITENKALENDER 17

EMMAUS
ZATERDAG 1 MEI – FEEST VAN DE ARBEID

MAANDAG 3 MEI 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 UITSTAP – Wandeling met leerlingen  

DINSDAG 4 MEI 

14:00 OPTREDEN van accordeonist Johnny

 CLARYSSE (Cafetaria de Plokker)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 Gespreksnamiddag (Op kamer)

WOENSDAG 5 MEI 

11:00 BARBECUE n.a.v. Eerste steenlegging

 op 8 mei 2015 (Cafetaria de Plokker)

DONDERDAG 6 MEI 

10:00 EUCHARISTIEVIERING 

 (Cafetaria de Plokker)

10:00 UITSTAP met de rolstoelfiets 

14:00 WANDELING

 

 

VRIJDAG 7 MEI

14:30 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

ZONDAG 9 MEI - MOEDERDAG

MAANDAG 10 MEI 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 UITSTAP – Wandeling met leerlingen 

DINSDAG 11 MEI 

14:00 MOEDERDAGVERWENNERIJ

 (Cafetaria de Plokker)

WOENSDAG 12 MEI 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living d'Hopperanke)

14:30 TUINIEREN – Planten en zaaien

 (Living d'Hopperanke)

DONDERDAG 13 MEI – O.L.H.-HEMELVAART 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

VRIJDAG 14 MEI 

14:00 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

AW FIORETTI EN DE VLIERING
ALGEMEEN
Bibliotheek: Op dinsdag 4 en 18 mei 2021 

komt een medewerker van de animatie 

langs met nieuw ‘leesvoer’.

AW FIORETTI
Elke vrijdagnamiddag vanaf 14.30 uur: 

koffienamiddag in ’t Fonteintje.
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MAANDAG 17 MEI 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 UITSTAP – Wandeling met leerlingen  

DINSDAG 18 MEI 

14:30 UITSTAP – Bezoek aan de grot in  Westvleteren  

14:30 COGNITIEF GROEPJE  (Living d'Hopperanke)

WOENSDAG 19 MEI 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living ’t Hoppeblad)

DONDERDAG 20 MEI 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living d'Hoppescheute)

10:00 EUCHARISTIEVIERING  (Cafetaria de Plokker)

10:00 UITSTAP met rolstoelfiets  

15:00 FIT & FUT – GYMNASTIEK  (Living ’t Hoppeblad)

VRIJDAG 21 MEI 

14:00 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

PINKSTERMAANDAG 24 MEI

DINSDAG 25 MEI 

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van mei (Cafetaria de Plokker)

14:30 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 COGNITIEF GROEPJE

WOENSDAG 26 MEI 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living ’t Hommelhof)

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living d'Hoppebel)

DONDERDAG 27 MEI 

10:00 EUCHARISTIEVIERING  (Cafetaria de Plokker)

14:00 UITSTAP – Wandeling 

14:00 UITSTAP met rolstoelfiets

VRIJDAG 28 MEI 

10:00 FIT & FUT – GYMNASTIEK  (Living d'Hoppebel)

14:30 MOBIELE CAFETARIABEZOEK (Op kamer)

MAANDAG 31 MEI 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

DE PLATAAN
MAANDAG 3 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - INDIVIDUELE BEGELEIDING

 - GALGJE

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - HERINNERINGEN 

OPHALEN: Beroepen

DINSDAG 4 MEI 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DE OUDE DOOS

namiddag

 - HERINNERINGEN 

OPHALEN: Beroepen

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - BELEVENISTAFEL

namiddag

 - BELEVENISTAFEL

 - INDIVIDUELE BEGELEIDING

WOENSDAG 5 MEI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ

ZAAL NOORD
voormiddag

 - BELEVENISTAFEL
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namiddag

 - RAD VAN FORTUIN

 - INDIVIDUELE BEGELEIDING

DONDERDAG 6 MEI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PASTORALE ACTIVITEIT

 - BELEVENISTAFEL

namiddag

 - ALFABETSPEL

 - BELEVENISTAFEL

 - WANDELING

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BELEVENISTAFEL

 - WANDELING

VRIJDAG 7 MEI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - INDIVIDUELE BEGELEIDING

 - HERINNERINGENSPEL

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ

MAANDAG 10 MEI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BELEVENISTAFEL

namiddag

 - BINGO

 - UITSTAP met rolstoelfiets

 
 

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ

 - UITSTAP met rolstoelfiets

DINSDAG 11 MEI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PUZZEL – Thema: ‘muziek’

namiddag

 - AUTOTOCHT

 - QUIZ – Thema: ‘muziek’

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BAKKEN: Spletters

 - AUTOTOCHT

WOENSDAG 12 MEI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GYMNASTIEK

 - WANDELING

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN: 

Rummicub

 - WANDELING

DONDERDAG 13 MEI 
O.L.H. HEMELVAART

DE PLATAAN is GESLOTEN 

 

 

VRIJDAG 14 MEI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DIALECTEN

namiddag

 - BELEVENISTAFEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - PRAATNAMIDDAG: Wat als...?

MAANDAG 17 MEI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN

 - AUTOTOCHT

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ

 - AUTOTOCHT

DINSDAG 18 MEI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DE OUDE DOOS

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN: 

Ommegangspel

 - AUTOTOCHT

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - AUTOTOCHT 
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WOENSDAG 19 MEI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - HERINNERINGEN 

OPHALEN: Communie

 - AUTOTOCHT

ZAAL NOORD
voormiddag

 - GALGJE

namiddag

 - PRAATNAMIDDAG: 

Poperinge verbeeldt

 - AUTOTOCHT

DONDERDAG 20 MEI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN 

namiddag

 - HERINNERINGEN 

OPHALEN: Geloof en religie

 - UITSTAP met rolstoelfiets

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - HERINNERINGEN 

OPHALEN: Communie

 - UITSTAP met rolstoelfiets

VRIJDAG 21 MEI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GYMNASTIEK

namiddag

 - WANDELING

 - ALFABETSPEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - HERINNERINGEN 

OPHALEN: Geloof en religie

 - WANDELING

PINKSTERMAANDAG 24 MEI

DE PLATAAN is GESLOTEN

DINSDAG 25 MEI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GALGJE

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - FILMNAMIDDAG

WOENSDAG 26 MEI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BINGO

 - AUTOTOCHT

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN: 

Rummicub

 - AUTOTOCHT

DONDERDAG 27 MEI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BAKKEN: Tiramisu

namiddag

 - QUIZ: Geloof en religie

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BINGO

VRIJDAG 28 MEI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DIALECTEN

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - VERWENNAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - VERWENACTIVITEIT

 - QUIZ: Geloof en religie

MAANDAG 31 MEI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - DE OUDE DOOS

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ
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DE WINGERD
ZATERDAG 1 MEI – FEEST VAN DE ARBEID

MAANDAG 3 MEI 

14:00 DAG VAN DE LACH (Living De Wingerd)

DINSDAG 4 MEI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:00 SWINGO (Cafetaria)

WOENSDAG 5 MEI 

14:00 SPELNAMIDDAG (Living De Wingerd)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 6 MEI 

14:00 DANSNAMIDDAG (Living De Wingerd)

VRIJDAG 7 MEI

08:00 ONTBIJTBUFFET voor alle vrouwen

 n.a.v. Moederdag (Polyvalente zaal)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 VERWENACTIVITEIT – Voetbadjes   

 (Living De Wingerd)

ZONDAG 9 MEI - MOEDERDAG

MAANDAG 10 MEI 

14:00 BAKKEN - Smoothie

DINSDAG 11 MEI 

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:00 GYMNASTIEK (Living De Wingerd)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL   

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 12 MEI 

14:00 VOORLEZEN (Living De Wingerd)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 13 MEI – O.L.H.-HEMELVAART 

VRIJDAG 14 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 KOKEN – Soep (Living De Wingerd) 

 

 

MAANDAG 17 MEI 

14:00 BAKKEN n.a.v. Wereldbakdag

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 18 MEI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:00 WERELDBAKDAG – Desserbuffet

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 19 MEI 

14:00 TUINIEREN – Surfinia’s planten in

 bloembakken (Living De Wingerd)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 20 MEI 

14:00 TUINIEREN – Surfinia’s planten in

 bloembakken (Living De Wingerd)

15:00 ZUMBA (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 21 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 VOORLEZEN (Living De Wingerd)

PINKSTERMAANDAG 24 MEI

DINSDAG 25 MEI 

14:00 PICTIONARY (Living De Wingerd)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van mei (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 26 MEI 

14:00 KAARTEN (Living De Wingerd)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 27 MEI 

14:00 BAKKEN – Aardbeienbavarois

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 28 MEI 

14:00 LOTTO + HUISHOUDELIJKE WERKJES

 (Living De Wingerd)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

MAANDAG 31 MEI 

14:00 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Wingerd)

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING voor de

 overleden bewoners van mei (Kapel)
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ZORGVERDIEPING 1
ZATERDAG 1 MEI – FEEST VAN DE ARBEID

MAANDAG 3 MEI 

14:30 DAG VAN DE LACH (Living De Maretak)

DINSDAG 4 MEI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:00 TAFELSPELEN (Living De Maretak)

WOENSDAG 5 MEI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 6 MEI 

14:00 GYMNASTIEK (Living De Maretak)

VRIJDAG 7 MEI

08:00 ONTBIJTBUFFET voor alle vrouwen

 n.a.v. Moederdag (Polyvalente zaal)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 BELEVENISTAFEL (Living De Maretak)

ZONDAG 9 MEI - MOEDERDAG

MAANDAG 10 MEI 

14:00 SWINGO (Cafetaria)

DINSDAG 11 MEI 

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:00 HERSENGYMNASTIEK

 (Living De Maretak)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL  

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 12 MEI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 13 MEI – O.L.H.-HEMELVAART 

VRIJDAG 14 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 BAKKEN – Panna cotta

 (Living De Maretak)

MAANDAG 17 MEI 

14:00 BAKKEN n.a.v. Wereldbakdag

 (Living De Maretak)

DINSDAG 18 MEI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:00 DESSERTBUFFET n.a.v. Wereldbakdag

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 19 MEI 

14:00 BEWEGING (Living De Maretak)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 20 MEI 

14:00 VERTELNAMIDDAG (Living De Maretak)

15:00 ZUMBA (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 21 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

PINKSTERMAANDAG 24 MEI

DINSDAG 25 MEI 

14:00 BAKKEN – Cupcakes (Living De Maretak)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van mei (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 26 MEI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 CREA – Knutselnamiddag

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 27 MEI 

14:00 QUIZ (Living De Maretak)

VRIJDAG 28 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 HANDWERK (Living De Maretak)

MAANDAG 31 MEI 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING voor de

 overleden bewoners van mei (Kapel)
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ZORGVERDIEPING 2
ZATERDAG 1 MEI – FEEST VAN DE ARBEID

MAANDAG 3 MEI 

14:00 DAG VAN DE LACH (Living De Nok)

DINSDAG 4 MEI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:00 BAKKEN (Living De Nok)

WOENSDAG 5 MEI 

14:00 REMINISCENTIE (Living De Nok)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 6 MEI 

14:00 RELAXATIEBEDBAD (Living De Nok)

VRIJDAG 7 MEI

08:00 ONTBIJTBUFFET voor alle vrouwen

 n.a.v. Moederdag (Polyvalente zaal)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 TUINIEREN – Bloemstukjes maken

 (Living De Nok)

ZONDAG 9 MEI - MOEDERDAG

MAANDAG 10 MEI 

14:00 SPELNAMIDDAG (Living De Nok)

DINSDAG 11 MEI 

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:00 BAKKEN (Living De Nok)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 12 MEI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:00 CREA (Living De Nok)

DONDERDAG 13 MEI – O.L.H.-HEMELVAART 

VRIJDAG 14 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 KRANT BESPREKEN (Living De Nok)

MAANDAG 17 MEI 

14:00 BAKKEN n.a.v. Wereldbakdag

 (Living De Nok)

DINSDAG 18 MEI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:00 DESSERTBUFFET n.a.v. Wereldbakdag

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 19 MEI 

14:00 YOUTUBE (Living De Nok)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 20 MEI 

14:00 VERWENACTIVITEIT (Living De Nok)

15:00 ZUMBA (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 21 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 TUINIEREN – Bloemen planten/zaaien

 (Living De Nok)

PINKSTERMAANDAG 24 MEI

DINSDAG 25 MEI 

14:00 WANDELING  

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van mei (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 26 MEI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:00 FILMNAMIDDAG (Living De Nok)

DONDERDAG 27 MEI 

14:00 BAKKEN (Living De Nok)

VRIJDAG 28 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 MUZIKALE NAMIDDAG (Living De Nok)

MAANDAG 31 MEI 

14:00 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Nok)

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING voor de

 overleden bewoners van mei (Kapel)
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KORTVERBLIJF
ZATERDAG 1 MEI – FEEST VAN DE ARBEID

MAANDAG 3 MEI 

14:00 DAG VAN DE LACH (Living De Maretak)

DINSDAG 4 MEI 

14:00 TAFELSPELEN (Living De Maretak)

WOENSDAG 5 MEI 

14:00 KAARTEN (Living De Maretak)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 6 MEI 

14:00 GYMNASTIEK (Living De Maretak)

VRIJDAG 7 MEI

08:00 ONTBIJTBUFFET voor alle vrouwen

 n.a.v. Moederdag (Polyvalente zaal)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 BELEVENISTAFEL (Living De Maretak)

ZONDAG 9 MEI - MOEDERDAG

MAANDAG 10 MEI 

14:00 SWINGO (Living De Maretak)

DINSDAG 11 MEI 

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:00 HERSENGYMNASTIEK

 (Living De Maretak)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL   

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 12 MEI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:00 KAARTEN (Living De Maretak)

DONDERDAG 13 MEI – O.L.H.-HEMELVAART 

VRIJDAG 14 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 BAKKEN – Panna cotta

 (Living De Maretak) 

MAANDAG 17 MEI 

14:00 BAKKEN n.a.v. Wereldbakdag

 (Living De Maretak)

DINSDAG 18 MEI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:00 WERELDBAKDAG (Living De Maretak)

14:00 Dessertbuffet n.a.v. Wereldbakdag

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 19 MEI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:00 BEWEGING (Living De Maretak)

DONDERDAG 20 MEI 

14:00 VERTELNAMIDDAG – Thema: ‘bijen’

 (Living De Maretak)

15:00 ZUMBA (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 21 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

PINKSTERMAANDAG 24 MEI

DINSDAG 25 MEI 

14:00 BAKKEN – Cupcakes (Living De Maretak)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van mei (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 26 MEI 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:00 CREA (Living De Maretak)

DONDERDAG 27 MEI 

14:00 QUIZ (Living De Maretak)

VRIJDAG 28 MEI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 HANDWERK (Living De Maretak)

MAANDAG 31 MEI 

14:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING

 (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING voor de

 overleden bewoners van mei (Kapel)
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TERUGBLIK OP
Blij weerzien - Crea - Mannennamiddag - Bezoek Nico Mattan

TERUGBLIK OP26



TERUGBLIK OP
Tulpen plukken - Verjaardagsfeest - Bingo - Genieten van een drankje

TERUGBLIK OP 27



TERUGBLIK OP
Tulpen plukken - Verjaardagsfeest - Bingo - Genieten van een drankje

TERUGBLIK OP28



TERUGBLIK OP
Tulpen plukken - Verjaardagsfeest - Bingo - Genieten van een drankje

TERUGBLIK OP 29
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TERUGBLIK OP
Wandelzoektocht vrijwilligers

Dag Brecht,

bedankt aan jou en de collega’s voor het 

uitstippelen van de mooie zoektocht. We 

hebben er echt van genoten, vooral met het 

zonnige weer was het heerlijk om te zoeken.

We kennen anders wel aardig onze weg in 

Poperinge maar door bepaalde vragen, let 

je er nu beter op wanneer je er voorbij komt 

(we denken maar aan die schandpaal, de 

boom aan de ingang van het park, ...)

Groeten aan alle bekenden en nog even 

doorbijten ... alles komt goed!

Roos en Gaston

Superleuk initiatief! We gaan zeker proberen 

om de wandeling eens te maken. 

Groetjes, Maarten 

Hallo Brecht en Silke,

DANK voor het uittekenen van de zoektocht.

6 april de zoektocht gedaan ... het was frisjes.

Groetjes, Marleen

Brecht,

Bedankt voor het mooie initiatief van de 

zoektocht. Op 2 maart en in het zonnetje 

waren wij de eersten die de zoektocht 

deden. Het was een aangename en gezellige 

namiddag samen met Christine en Trees. We 

hebben ervan genoten.

Groetjes, Lieve en Paula



TERUGBLIK OP
Wandelzoektocht vrijwilligers – Tuinieren in het OLV Gasthuis

TERUGBLIK OP 31

Daar is de lente, daar is de zon (soms toch) ... En 

als de zon schijnt, beginnen de groene vingers 

toch ferm te jeuken! En als het jeukt dan moet je … 

inderdaad, zaaien en planten!

In de living De Maretak namen de bewoners alvast 

een ferme start! Er werden kerstomaatjes, reuze en 

gewone zonnebloemen gezaaid door bereidwillige 

handen. En met succes! Na enkele spannende 

dagen, waarbij we veel gingen kijken naar de 

potjes of er al iets te zien was, zagen we plots de 

eerste groene blaadjes de kop op steken!

Alles groeit en bloeit dankzij de goede zorgen 

van de bewoners van de Maretak. Zij hebben echt 

groene vingers en zorgen goed voor de plantjes. 

Zo worden de potjes gedraaid in de richting van 

de zon of juist weg ervan. De bewoners voorzien 

de plantjes van voldoende water en leggen er zelfs 

plastic op om er een “serretje” van te maken. Dit 

alles doen zij dan ook met heel veel liefde!

Ondertussen leer ik ook veel bij door de vele tips 

en de goede raad van onze bewoners! We zijn 

benieuwd naar het resultaat!

Virginie
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WIST JE DATJES
MEI
De maand mei is de vijfde maand in de 

Gregoriaanse kalender. De maand mei telt 

31 dagen. De maand zou vernoemd zijn 

naar de Griekse godin Maia. Andere namen 

voor de maand mei zijn de bloeimaand of de 

Mariamaand.  

1 MEI - DAG / FEEST VAN DE ARBEID 
In de meeste landen wordt er op 1 mei niet 

gewerkt en paradoxaal genoeg vieren we 

op deze dag net het Feest van de Arbeid. De 

oorsprong van deze feestdag gaat terug tot 

1884. Op 1 mei van dat jaar wordt er in Chicago 

betoogd door de vakbonden voor het bekomen 

van de acht-urendag. In 1889 wordt 1 mei 

uitgeroepen tot officiële dag om te ijveren voor 

de acht-urendag. Deze zal er echter pas in 1919 

komen, zo'n 35 jaar later!  

1 MEI - HET SCHENKEN VAN MEIKLOKJES
Ze luiden echt de maand mei in: de meiklokjes. 

In het wild en in de tuinen staan ze al een 

tijdje boven, in de winkels worden er op 1 mei 

kleine bosjes van verkocht. Toch gaat er aan 

deze traditie een trieste gebeurtenis vooraf. 

Op 1 mei 1891 lopen arbeiders door de straten 

van Fourmies, een stadje in het Noorden 

van Frankrijk. Plots beginnen soldaten op de 

menigte te schieten en doodden zo een tiental 

mensen waaronder een arbeidster die helemaal 

in het wit gekleed was en die bloemen in haar 

armen droeg. Zij wordt het symbool voor 

1 mei. Op die dag dragen de betogers 

sindsdien een bloem in hun knoopsgat. 

En de bloem bij uitstek die de maand mei 

symboliseert is ... jawel, het meiklokje! Dat 

meiklokjes geluksbrengers zouden zijn, 

gaat veel verder in de tijd. Er wordt verteld 

dat Charles IX een bosje meiklokjes cadeau 

kreeg als geluksbrenger op 1 mei 1561 

en sindsdien besloot hij er ieder jaar te 

schenken aan de dames van zijn hof. Later 

is deze traditie overgegaan op het gewone 

volk en nu nog steeds worden er bosjes 

meiklokjes cadeau gegeven op 1 mei. 

 

8 MEI 1944 – EINDE WO II (V-DAG)
In vele landen (onder andere in Frankrijk 

en Tsjechië) wordt op 8 mei het einde van 

WO II herdacht. In Frankrijk heet deze dag 

Victoire. Fransen hebben dan een dagje 

verlof. Ook in België was men lange tijd 

thuis op deze dag. In 1974 werd hieraan 

een einde gemaakt.

10 MEI 1940 – BEGIN WO II IN BELGIË
Op vrijdag 10 mei 1940 valt Duitsland heel 

vroeg in de ochtend België binnen. In het 

land ontstaat paniek omdat mensen zich 

de gewelddadigheden van augustus 1914 

nog goed herinneren. Veel burgers slaan 

op de vlucht.
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MOEDERDAG
Meimaand, Mariamaand. Het is ook nu nog 

opvallend: in de maand mei kan je geen 

kapelletje voorbijgaan of het is versierd met 

bloemetjes. En omdat de maand mei de 

Mariamaand is, worden in deze maand dan 

ook alle mama's gevierd en in de bloemetjes 

gezet. In België valt moederkesdag 

traditioneel op de tweede zondag van 

mei. Antwerpen vormt hierop evenwel een 

uitzondering. Daar wordt moederkesdag 

traditioneel op 15 augustus gevierd. De 

gewoonte om Moederkesdag te houden gaat 

terug naar de Griekse Oudheid. In de lente 

vierden de Oude Grieken Rhea, de moeder 

van alle goden. De Romeinen vierden de 

"matralia", het feest van de vrouwen en 

de moeders. De katholieken verwierpen 

eerst deze heidense gewoonten, maar 

langzamerhand werd de traditie nieuw leven 

ingeblazen. En nu worden onze mama's dus 

terug in de bloemetjes gezet, tot groot jolijt 

van groot en klein.

IJSHEILIGEN
In mei wordt het weer eindelijk warmer. 

Een Frans spreekwoord zegt: "En avril, 

n'enlève pas un fil. En mai met ce qu'il te 

plaît". Hiermee bedoelt men dat men zich 

in april nog niet te licht mag aankleden. In 

mei mag men aandoen wat men wil. Toch 

moet men in mei ook rekening houden met 

de ijsheiligen. Zolang die niet voorbij zijn, kan 

het nog steeds vriezen en erg koud zijn. 

Hoe warm het ook moge zijn in april en in 

mei, toch moet men steeds even opletten 

rond 11, 12, 13 en 14 mei. Dan komen de 

H. Mamertus, H. Pancratius en H. Servatius 

en H. Bonifatius nog even langs met een 

flinke portie koude en nachtvorst die veel 

schade kan aanbrengen in jonge planten 

en scheuten. Extra opletten dus rond deze 

periode en jonge planten beschermen! 

MEIBOOM
Deze traditie is vooral nog zeer levendig 

in Duitsland. Hier zet men meibomen 

op met daarin afbeeldingen van 

verschillende beroepen. Deze "Maibaum" 

vertegenwoordigt de eer van de stad of 

het dorp en er is dan ook veel concurrentie 

onderling om de mooiste boom op te zetten. 

In bepaalde streken van Frankrijk wordt 

een meiboom opgezet om een bepaalde 

persoon te eren. Ook in Poperinge staat 

een meiboom. Hij bevindt zich op de hoek 

van de Gasthuisstraat en de Hondstraat 

en werd in 1976 door de Duitse stad 

Wolnzach in de Duitse deelstaat Beieren aan 

Poperinge geschonken. Het symboliseert de 

verbroedering van Poperinge met het Duitse 

hopcentrum sinds 1966. De meiboom is een 

typisch landschapselement uit Beieren en 

stelt een aantal scènes uit het lokale Beierse 

plattelandsleven, de wapenschilden en de 

stadhuizen van beide partnersteden voor. 

Toch gaat de traditie steeds meer verloren. 

Oorspronkelijk symboliseerden deze 

meibomen de vruchtbaarheid.
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OP HET BORD: MEI
ZATERDAG 1 MEI

FEEST VAN DE ARBEID
Chocolade

Agnel Sorelsoep
Kalkoenstoofvlees met bruin bier

Erwten / aardappelrösti
IJsje

Kaas – hesp
Boursin

   
ZONDAG 2 MEI

Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatenroomsoep
Rundstong / Madeirasaus

Erwten en wortelen 
Duchesseaardappelen

Taart

Kaas – hesp
Zalmsalade

   
MAANDAG 3 MEI

Confituur

Witloofroomsoep
Varkensreepjes Stroganoff

Gebakken koolrabi / aardappelen
Chocoladepudding

Kaas – hesp
Tonijnsalade

   
DINSDAG 4 MEI

Smeerkaas

Groentebouillon met kerrie
Bouillie / mosterdsaus
Wortelen en erwten
Bouillonaardappelen

Fruit

Kaas – hesp
Loempia met kerriesaus

   
WOENSDAG 5 MEI

Luikse siroop

Boerenkoolsoep met mosterd
Kippenbout / braadjus

Salade / frietjes
Koek

Kaas – hesp
Brie

DONDERDAG 6 MEI
Choco

Groentesoep
Gevulde courgette / lookjus

Basmatirijst
Messinaroom

Kaas – hesp
Vleesbrood

   
VRIJDAG 7 MEI

Confituur

Venkelsoep
Hokifilet / Normandische saus

Lentestamppot
IJsje

Kaas – hesp
Sandwiches met chocolademelk

   
ZATERDAG 8 MEI

Chocolade

Waterkerssoep
Kalfsvink / ajuinsaus

Gestoofde raapjes / aardappelen
Yoghurt

Kaas – hesp
Salami

   
ZONDAG 9 MEI
MOEDERDAG

Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Stoofpotje van varkensslaapjes

Parijse wortelen / kroketten
Taart

Passendale
Kaas – hesp

   
MAANDAG 10 MEI

Confituur

Champignonsoep
Waterzooi van kip

Aardappelen
Aardbeienpudding

Filet de Sax
Kaas – hesp

DINSDAG 11 MEI
Smeerkaas

Brunoisesoep
Gehaktbrood / boursinsaus

Gebakken bloemkool / aardappelen
Fruit

Worstenbroodjes
Kaas – hesp

WOENSDAG 12 MEI
Peperkoek

Aardappelsoep
Varkenslapje / picklessaus

Salade / frietjes
Koek

Abdijkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 13 MEI
O.L.H.-HEMELVAART

Choco

Groentesoep
Kalkoengebraad / veenbessensaus

Romanescogroenten
Gratinaardappelen

Gebak

Russisch ei
Kaas – hesp

VRIJDAG 14 MEI
Confituur

Seldersoep
Fishstick / tartaarsaus

Boontjes / geplette aardappelen
IJsje

Breydelspek
Kaas – hesp

ZATERDAG 15 MEI
Speculoos

Courgettesoep
Kaashamburger / braadjus

Witte bonen in tomatensaus 
Aardappelen

Yoghurt

Kipsalade Hawaï
Kaas – hesp
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ZONDAG 16 MEI
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep
Rosbief / bordelaisesaus
Warme peer / kroketten

Taart

Kruidenkaas
Kaas – hesp

   
MAANDAG 17 MEI

Confituur

Broccolisoep
Varkensblanket

Gestoofde snijbiet / aardappelen
Karamelpudding

Kipfilet met tuinkruiden
Kaas – hesp

   
DINSDAG 18 MEI

Smeerkaas

Groentebouillon
Kippenworst / braadjus
Spitskool / aardappelen

Fruit

Pastaschotel
Kaas – hesp

   
WOENSDAG 19 MEI

Luikse siroop

Maïsroomsoep
Biefstuk / béarnaisesaus

Rauwkost / frietjes
Koek

Camembert
Kaas – hesp

   
DONDERDAG 20 MEI

Speculoospasta

Groentesoep
Provençaalse kalkoenragout

Mediterraanse groenten / pasta
Straciatellamousse

Blokpaté
Kaas – hesp

   
VRIJDAG 21 MEI

Confituur

Ajuinsoep
Witvisfilet / witte wijnsaus
Gestoofde prei / peterselie

IJsje

Kaas – hesp
Pistolets

ZATERDAG 22 MEI
Koetjesreep

Bloemkoolsoep
Luikse balletjes

Groenterijst
Yoghurt

Kaas – hesp
Krabsalade

    
ZONDAG 23 MEI

Rozijnen-/koekenbrood

Tomatenroomsoep
Kalfsgebraad / tijmsaus

Perzik / aardappelnootjes
Taart

Kaas – hesp
Filet d’Anvers

  
MAANDAG 24 MEI

PINKSTEREN
Confituur

Pastinaaksoep
Varkensgebraad / tijmsaus
Erwtjes / aardappelwafels

Vanille-chocoladeflan

Kaas – hesp
Kalkoenfilet

  
DINSDAG 25 MEI

PINKSTERMAANDAG
Honing

Gevogelteroomsoep  
met brunoisegroenten

Rundshamburger / saliesaus
Snijbonen / aardappelen 

Fruit

Kaas – hesp
Garnaalkroket

    
WOENSDAG 26 MEI

Peperkoek

Wortelsoep
Kalkoenlapje / dragonsaus

Salade / frietjes
Koek

Kaas – hesp
Mimolette

    

DONDERDAG 27 MEI
Choco

Groentesoep
Breydelspek / mosterdsaus

Bloemkool in bechamelsaus / puree
Crème van mango en abrikoos

Kaas – hesp
Kalfsworst

  
VRIJDAG 28 MEI

Confituur

Aardappelsoep
Koolvisfilet / nantuasaus

Wortelstamppot
Yoghurt

Kaas – hesp
Kop in tomaat

ZATERDAG 29 MEI
Chocolade

Waterkerssoep
Mini-vleesbrood / braadjus

Appel-abrikozenmoes
Aardappelen

IJsje

Kaas – hesp
Filet de York

 
ZONDAG 30 MEI

Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Kippenbout / honingsaus

Romanescogroenten / kroketten
Taart

Kaas – hesp
Zalmsalade

  
MAANDAG 31 MEI

Confituur

Champignonsoep
Varkensgoulash

Groenterijst
Speculoospudding

Kaas – hesp
Kalkoenworst

    
 

Smakelijk!
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BEWONERSNIEUWS
VERJAARDAGEN
BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Di. 04/05 Cecile Gouwy (K 107) 92 jaar

Di. 11/05 Alice Boudry (K 117) 84 jaar

Zo. 16/05 Agnes Vandenberghe (K 205) 94 jaar

Zo. 23/05 Lucienne Deroo (K 23 A) 91 jaar

Zo. 23/05 Antoinette Vandenbussche (K 223 B) 95 jaar

Za. 29/05 Jeannine Plancke (K 261) 91 jaar

GASTEN DVC DE PLATAAN
Wo. 05/05 Ginette Dehollander  84 jaar

Zo. 16/05 Julien Deroo  91 jaar

Do.  20/05 Anna Wyckaert  83 jaar

Wo.  26/05 Godelieve Decroos  83 jaar

Za.  29/05 Leona Devos  84 jaar

Za.  29/05 Jean-Pierre Delanghe  74 jaar

WIJ VERWELKOMEN...
WZC OLV GASTHUIS
Nera Dejonckheere-De Rynck (K 249) uit Poperinge

Cécile Desmedt-Vanhove (K 169) uit Watou

Robert Ollevier (K 148) uit Woesten

Marie Therese Devloo-Denys (K 179) uit Poperinge

Madeleine Coevoet (K 150) uit Poperinge

Marcel Brysbaert (K 104) uit Proven

E.H. Sylvain Rouseré (K 122 B) uit Poperinge

WZC EMMAUS
Maria Warlop uit Poperinge, K003

Proficiat!

OPGENOMEN IN DE GENADE VAN DE HEER
WZC OLV GASTHUIS
Germaine Pittellion, overleden op 6 april op 84-jarige leeftijd.

Jeannine Boeyaert, overleden op 12 april op 81-jarige leeftijd.

WZC EMMAUS 
Denise Vercruysse, overleden op 19 april op 92-jarige leeftijd.

BEWONERS AW FIORETTI
Ma. 03/05 Gerarda Decae 90 jaar

Zo. 09/05 Elza Meersseman 93 jaar

BEWONERS WZC EMMAUS
Zo. 09/05 Ivonne Maerevoet 89 jaar

Di. 18/05 Maria Wollaert 74 jaar
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MEDEWERKERSNIEUWS
VERJAARDAGEN
PERSONEEL
Ma. 03/05 Els Herpels

Di. 04/05 Annick Gekiere

Vr. 07/05 Cheyenne Wyckaert

Zo. 09/05 Inge Buyse en Liezelot Truwant

Ma. 10/05 Nancy Casier en Michel Doucin

Vr. 14/05 Filip Fiey

Za. 15/05 Arno Hiele

Ma. 17/05 Katty Wyckaert

Do. 20/05 Marleen Bouw, Joke Devos en Annelien Nuytten

Ma. 24/05 Aicha Bucquoye

Di. 25/05 Lissa Gheldof

Do. 27/05 Aline Debruyne en Emily Timperman

Zo. 30/05 Aliah Angwafo

MEDEDELINGEN
Op 5 april 2021 kwam Reini Platteeuw in dienst (verpleegkundige Thuisverpleging).

Op 16 april 2021 kwam Assünta Verhoeven in dienst (keukenhulp).

Op 19 april 2021 kwam Geoffrey Glorie in dienst (medewerker technische dienst).

Op 30 april 2021 ging Luc Vitse met pensioen (medewerker technische dienst).

LEVENSSNOEI
Georgette Vanpeteghem, weduwe van Gerard Decrock, moeder van Veronique Decrock 

(DVC De Plataan) en schoonmoeder van Inge Duflou (hotelmedewerker OLV Gasthuis), 

overleden op 31 maart 2021.

Jeannie Deceuninck, echtgenote van Ivan Sinnaeve, schoonmoeder van Hilde Vandepitte 

(sociale dienst OLV Gasthuis), overleden op 10 april 2021.

Frans Neuville, echtgenoot van Claudine Carlé, stiefvader van Sylvie D’Ooghe 

(hotelmedewerker OLV Gasthuis), overleden op 11 april 2021.



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 APRIL: behendig / onhandig – driftig / kalm – aantrekkelijk / lelijk

ontkennen / toegeven – boezemvriend / vijand – buurtwinkel / supermarkt

met risico / ongevaarlijk – moeizaam / makkelijk – verdriet / vreugde – oorzaak / gevolg

uitsluiten / insluiten – aanwakkeren / afnemen – reinigen / vervuilen – compliment / opmerking

WINNAARS: Andrea Houwen (DVC De Plataan), Aimé Monteyne (Emmaüs – K 226),

Cecile Gouwy (K 107), Maria Deroo (K 203)

NIEUWE OPGAVE
SPREEKWOORDEN

Kruis de juiste betekenis aan:

Je moet nu en dan eens water in je wijn doen.

 Je mag niet te veel wijn drinken.

 Je moet nu en dan eens spaarzaam zijn.

 Je moet nu en dan eens toegeven.

Het water komt hem tot aan de lippen.

 Dat is een goede zwemmer

 Hij heeft het niet gemakkelijk.

 Hij staat in een felle regenbui.

Er zijn kapers op de kust.

 Er zijn piraten geland op het strand.

 Er zijn mensen die je willen bedriegen.

 Er zijn nog mensen die hetzelfde willen als jij.

Dat staat als een paal boven water.

 Daar moet je niet aan twijfelen, dat is zeker!

 Dat hindert de vrije doorgang.

 Dat kun je al van ver zien.

Aan het kortste eind trekken. 

 Verliezen

 Niet deelnemen

 Een strootje trekken 

Die vlieger gaat niet op.

 Er is te weinig wind

 Dat zal niet gebeuren.

 We kunnen niet vertrekken.

Rust roest

 Wie lui is, wordt minder fit.

 Van slapen word je lui.

 Rusten is gezond.  

Iemand schaakmat zetten.

 Iemand vooraan plaatsen.

 Iemand verslaan.

 Iemand overtuigen van iets.

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

Oplossing afgeven in het afdelingsbureau of aan de receptie vóór 20 mei 2021.
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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


