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VOORWOORD

Beste lezer,

Innovatie is een van de kernwoorden uit onze visie. 

We hebben dit op de volgende manier omschreven:

“Onze ruime blik maakt dat we niet alleen mee zijn met de tijd, 

maar ook inspelen op jouw wensen en behoeftes in de toekomst.

 Zowel op het vlak van zorg, faciliteiten, activiteiten als communicatie … 

Wensen veranderen en wij vernieuwen mee en blijven continu innoveren. 

We willen een totaalpakket aanbieden en we leren uit al onze ervaringen.

We blijven investeren in jou. En doen dat graag.”

In ons krantje staan we dan ook graag even stil bij de innovatie op deze verschillende vlakken

op dit moment bij ons in huis.

We blikken ook graag altijd even terug op de vorige maand. In oktober hadden we ons 

personeelsfeest, de vrijwilligersavond, de werelddierendag, ... De foto’s spreken boekdelen.

Tot slot verwijs ik graag nog naar de 'save the date' voor de winteractiviteit

op woensdag 28 december in het OLV Gasthuis.

Veel leesplezier!

Mieke Vandeputte, directeur
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EVEN STILSTAAN BIJ
ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Op de eerste dag van november viert de Kerk 

in het Westen het Hoogfeest van Allerheiligen. 

De dag nadien, 2 november - Allerzielen, 

gedenkt ze alle overleden gelovigen. Beide 

dagen hebben een eigen geschiedenis. Bij dit 

historisch zoekwerk staan we nu niet stil. Wel 

willen we wat dichter kijken naar de betekenis 

van beide dagen. 

Door de eeuwen heen hebben mensen 

uit alle culturen en godsdiensten op 

verschillende manieren vorm gegeven aan 

hun verbondenheid met de overledenen. Ook 

in onze hedendaagse samenleving willen de 

mensen de band niet verliezen met wie hen in 

de dood zijn voorgegaan. 

De herfstdagen begin november maken 

ons gevoelig voor de vergankelijkheid van al 

wat leeft. We maken tijd om onze dierbare 

overledenen te gedenken, met dankbaarheid, 

maar dikwijls ook met veel gemis en verdriet. 

We brengen graag een bezoek aan hun 

laatste rustplaats, met bloemen, misschien 

een kaars en we maken even tijd voor een 

kort gebed. 

HERDENKINGSVIERING VOOR 
ONZE OVERLEDENEN

Zoals ieder jaar herdenken we de 

overleden bewoners en gasten van 

OLV Gasthuis en Emmaüs gedurende 

een aangepaste eucharistieviering in 

de Sint-Janskerk. Dit jaar zal de viering 

doorgaan op zaterdag 5 november om 

16 uur. Familieleden kregen daarvoor 

een persoonlijke uitnodiging en zijn 

aansluitend ook uitgenodigd voor een 

koffietafel in OLV Gasthuis. 

Voor de eucharistieviering is iedereen 

van harte uitgenodigd. Brioso, een 

vrouwentrio uit Poperinge, zorgt voor 

de muzikale omkadering. 

Samen vieren, samen gedenken doet 

deugd. Het drukt het vertrouwen uit dat 

iedere mens geroepen is tot een volheid 

van leven over de grenzen van de dood 

heen. 

Heer God,

iedere mens schrift met u zijn verhaal

en dat verhaal is u zeer dierbaar.

Geen traan of lach ontgaat u.

Niets is in uw ogen verloren of zinloos.

Elke bladzijde van ons leven koestert u.

Wij geloven dat alles in ons leven

uiteindelijk voltooid wordt in u.

Laura Staessen
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VAN ALLES WAT 
TEST MINTT: VALDETECTIESYSTEEM
MET INFRAROODCAMERA
Ook binnen de zorg staat de technologie niet stil. Gezien wij niet altijd en overal zelf aanwezig 

kunnen zijn, kan technologie ons helpen bij het opvolgen van bewoners. MintT is een systeem 

dat specifiek hulp biedt in het kader van valdetectie.

Aan de hand van een infraroodcamera in de 

kamer worden medewerkers gealarmeerd 

als een bewoner gevallen is. De camera 

detecteert namelijk op een slimme manier 

de bewegingen van de bewoner. Zelfs als de 

bewoner zelf weer recht staat en bv. terug 

in bed kruipt, wordt de val geregistreerd. 

Zo sporen wij ook mogelijk valrisico’s op en 

kunnen wij preventieve maatregelen nemen. 

Momenteel testen wij dit systeem in een tiental 

kamers in wzc OLV Gasthuis van bewoners 

bij wie we een risico tot vallen vastgesteld 

hebben. Het is niet zo dat de camera constant 

alles filmt wat er in de kamer gebeurt (zoals 

een bewakingscamera). De camera reageert 

enkel op ongewone bewegingen en registreert 

dan louter infraroodbeelden, zoals in de 

afbeelding hiernaast, op het moment net voor 

en net na de val. 

Aan de hand van deze ruwe beelden kunnen 

wij het aantal valpartijen analyseren maar ook 

op zoek gaan naar eventuele oorzaken van de 

val. Dit kan dan weer leiden tot oplossingen 

om het vallen in de toekomst te vermijden.

Heb je nog vragen i.v.m. dit systeem? Dan kan 

je terecht bij Nadine Decorte (057 34 69 25, 

nadine.decorte@gasthuis.be).
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START 
HUISARTSEN-
WACHTPOST 
WESTHOEK
In het weekend (van vrijdagavond 

19.00 uur tot maandagochtend 

08.00 uur) en op feestdagen wordt 

de wachtdienst van de huisartsen 

vanaf 1 november vervangen door de 

huisartsenwachtpost in de Briekestraat 

10 in Ieper (bij inrit hoofdingang Jan 

Ypermanziekenhuis).

1733 is het algemene nummer om 

een wachtdienst te bereiken buiten de 

bereikbare uren van je eigen huisarts. 

Zo kom je altijd op de meest efficiënte 

manier bij niet-dringende medische 

zorg terecht. 

 

Als een bewoner in het weekend of 

op een feestdag hulp nodig heeft van 

een huisarts, zal de verpleegkundige 

ook het nummer 1733 gebruiken om 

de wacht te bereiken. De beschikbare 

huisarts zal langskomen.

 

Voor de facturatie gebruikt men 

de derdebetalersregeling. De 

betaling van het remgeld zal via de 

maandelijkse verblijfsfactuur in orde 

komen. 

 

Voor een vlotte verwerking van het 

bezoek van de wachtdienst vraagt 

men om steeds de identiteitskaart 

klaar te leggen. We doen dan ook 

een oproep om de identiteitskaart 

steeds beschikbaar te leggen op de 

afdeling. Voor meer info kan je de 

verantwoordelijke aanspreken.

 

15 november 2022 
18u onthaal – 18u30 aanvang 

 

LDC De Bres 
Veurnestraat 15 • 8970 Poperinge 

Praatgroep 
Graag inschrijven via:   
Mail: Poperinge@alzheimerligavlaanderen.be  
Telefonisch: 057/ 34 65 00 
Deelnemen is gratis!   

Familiegroep Dementie  
regio Poperinge 

 
“Wablieft?” 

Communiceren mét en zonder woorden 
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TWEEZITSFIETS (DUOFIETS)
We hadden reeds 2 rolstoelfietsen in huis maar een tweezitsfiets (= duofiets) zou toch nog een 

meerwaarde zijn voor onze bewoners. Een tijdje terug werd dan ook beslist één aan te schaffen.

Ondertussen hebben een aantal bewoners al kunnen genieten van een paar mooie uitstappen. 

Lees wat verder in dit krantje hun getuigenis.

De tweezitsfiets Fun2Go is een fiets voor twee 

personen waarbij de twee zittingen naast elkaar zijn 

geplaatst. Eén persoon stuurt, beiden kunnen trappen. 

De bestuurder heeft de volledige controle over de 

fiets. Hierdoor is deze fiets zeer geschikt om samen te 

fietsen met personen die niet (meer) zelfstandig kunnen 

deelnemen aan het verkeer. Een passagier kan al mee 

als hij/zij kan zitten en meefietsen is niet verplicht. 

 

Vanaf beide zitplaatsen heb je goed zicht op de 

weg en op elkaar. Daarnaast kun je goed met elkaar 

communiceren door de zitposities naast elkaar. 

 

De wendbaarheid van de tweezitsfiets is erg groot. 

Deze fiets kan om zijn eigen as heen draaien. Het is 

gemakkelijk om op en af te stappen omdat de fiets geen 

instap heeft. Met een hendel kan de zitting op de juiste 

zitafstand ingesteld worden. 

 

Met de elektrische duofiets ervaar je meer evenwicht en 

vastigheid door de 3 wielen. 

Waarom een (duo)fiets?
Fietsen is gezond! Je bent actief bezig in de buitenlucht 

en fietsen versterkt het hart, de longen en de 

weerstand. Door te bewegen blijven de hersenen 

jonger van geest, blijf je langer mobiel en maak je 

geluksstofjes aan waardoor je beter in je vel zit. Zo is 

fietsen een waardevolle activiteit om te doen met onze 

bewoners.

ROLSTOELFIETS
Deze fiets kan bewoners die in 

hun eigen rolstoel blijven zitten, 

per fiets vervoeren. Er is geen 

transfer nodig tussen de rolstoel 

en de fiets. Zonder tilhulp of veel 

krachtinspanning wordt de bijrijder 

op het plateau van de fiets gereden.

Met een elektromotor heb je een 

comfortabele trapondersteuning die 

het fietsen nog makkelijker maakt.

OPAIR FIETS
De OPair is een rolstoelfiets 

waarmee je een rolstoelgebruiker 

kunt vervoeren. Aan de voorzijde 

van de fiets is een zitting voor 

de rolstoelgebruiker/passagier 

gemonteerd. De bestuurder heeft 

vanaf de achterzijde een goed 

overzicht op de weg en toezicht 

op de passagier. Het voorste 

gedeelte is bij de deelbare variant 

eenvoudig los te koppelen van het 

fietsgedeelte, zodat dit op locatie 

als rolstoel gebruikt kan worden. 

De licht schuin staande voorwielen 

geven de fiets extra rijcomfort en 

stabiliteit. De OPair-rolstoelfiets 

heeft een modern design.

OPair fietsRolstoelfiets
Duofiets
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GETUIGENISSEN
L. denkt met plezier terug aan de fietstocht 

met de duofiets. Het was mooi herfstweer 

maar er was erg veel wind. Ze was wat bang 

om verkouden te worden maar was ook 

wel nieuwsgierig naar hoe het zou zijn om 

met de duofiets op pad te gaan. Ze trok 

een dikke sjaal aan, koos een goeie jas uit 

en we haalden onze fietsbenen boven. We 

reden naar de Galgebossen via de nieuwe 

begraafplaats en uitgestrekte velden. Steeds 

probeerden we te bedenken wat er op de 

velden zou kunnen groeien. Na een tijdje 

werd de wind sterker en werd het wat kouder. 

Na goed doortrappen kwamen we terug aan 

bij Emmaüs, beiden voldaan, nood aan een 

warme koffie en wat rust! De fietstocht was 

zeker voor herhaling vatbaar haalde L. aan. 

Ook Jozef genoot met volle teugen van 

een tochtje met de duofiets naar zijn geliefd 

Reningelst. Na een tussenstop daar voor een 

lekker drankje fietsten we gezwind naar huis.
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Dr. Jan Maertens Dr. Siegfried Provoost

VOORSTELLING CRA-WERKING
Elk woonzorgcentrum is verplicht een 

coördinerend en raadgevend arts (CRA) 

aan te stellen. Dit moet een erkend 

huisarts zijn. Origineel had de CRA vooral 

een rol in relatie tot het medisch korps (= 

de bezoekende huisartsen), bijscholing 

en vorming voor de zorgmedewerkers 

en het uitwerken van een medisch beleid 

o.a. met betrekking tot palliatieve zorg. 

Maar ook in de Covid-pandemie was de 

CRA heel belangrijk voor het waarborgen 

van de gezondheid en veiligheid van onze 

bewoners en de ondersteuning van onze 

medewerkers.

De nieuwe wetgeving voor de 

woonzorgcentra vraagt om tegen begin 

2023 een zorgbeleid uit te werken 

voor een aantal thema’s die ook erg 

medisch getint zijn: dementiezorg, 

gedragsproblemen, valpreventie, 

voorkomen en verzorgen van 

doorligwonden, vrijheidsbeperkende 

maatregelen, mond- en tandzorg, 

ondervoeding, voorkomen van infecties, 

vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg 

en levenseindezorg.

Reeds vele jaren kon het OLV Gasthuis bij de 

uitwerking en toepassing van het medisch beleid 

rekenen op Dr. Siegfried Provoost. Vele van 

bovenstaande onderwerpen zijn op die manier 

al in overleg tussen de arts, de directie en de 

medewerkers voor onze organisatie uitgewerkt 

in een visie, procedures en richtlijnen. 

Sinds oktober kunnen we nu beroep doen 

op twee CRA’s. Dokter Jan Maertens zal 

samen met dokter Siegfried Provoost, de 

directie en medewerkers en in overleg met de 

behandelende huisartsen verder inzetten op 

de uitwerking van ons medisch beleid. Ze doen 

dit samen voor WZC OLV Gasthuis en WZC 

Emmaüs. We wensen hem alvast veel succes!

PAYCONIQ
In de cafetaria van onze woonzorgcentra kan je betalen 

met Payconiq. Payconiq is een betaalapp waarmee je snel,  

eenvoudig en veilige betalingen kan uitvoeren.

• Installeer de app op je smartphone en registreer eenmalig je 

rekeningnummer aan de hand van je bankkaart.

• Scan de QR-code aan de bar van de cafetaria. 

• De naam van de “verkoper” komt op je scherm. Geef het 

bedrag in dat je moet betalen en bevestig met je code. 

• Het bedrag wordt meteen afgetrokken van je rekening.
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ENERGIE
TIPS

De energieprijzen swingen de pan uit. Dat is geen nieuwtje meer... 
Ook vzw OLV Gasthuis wordt geconfronteerd met extreem hoge energiekosten.
Bij wijze van voorbeeld: de kost van elektriciteit in wzc OLV Gasthuis stijgt voor het 
vierde kwartaal van €15.000 in 2021 naar (voorspeld) €100.000 in 2022.

Veel kleintjes samen maken een groot verschil. Daarom delen we graag een aantal 
energietips. Kleine inspanningen die helpen om de energiekost te beperken.

Help jij ook mee om de energiekost te beperken zodat we dit budget 
voor leukere dingen kunnen gebruiken?

Neem jij de gewoonte 
om toestellen 
volledig uit te 
schakelen?

Haal opladers uit het stopcontact 
als je ze niet gebruikt.
Schakel computer(-schermen) 
volledig uit door af te sluiten of via 
de aan/uit knop.
... 

Een toestel in sluimerstand 
verbruikt nog steeds elektriciteit.

Daarom is het beter om toestellen 
volledig uit te schakelen met de 
aan/uit knop. 
Door stekkers niet onnodig in het 
stopcontact te laten, vermijd je dat 
toestellen onnodig energie verbruiken.

Wat kunnen we concreet doen om het 
sluimerverbruik te verminderen?

EXTRA: 
We voorzien in de bureaus een 
verdeeldoos met een aan/uit knop 
om zeker te zijn dat de aangesloten 
toestellen 's nachts geen energie 
verbruiken. 

DE 
TOEKOMST Zowel op de gebouwen van 

wzc OLV Gasthuis als op de gebouwen 
van wzc Emmaüs zullen we 
zonnepanelen installeren. 
Na goedkeuring van de stabiliteitsstudie 
kunnen we verder met de installatie.

Zonnepanelen in 
bestelling.

We vernieuwen de 
stookruimte in wzc OLV 
Gasthuis.
Deze investering stond al gepland in 
2022. Doordat de uiteindelijke uitvoering 
te dicht bij de winter kwam (na uitstel 
door leveringsproblemen) stelden we dit 
uit naar 2023 om problemen met de 
verwarming in de winter te vermijden.
Het platte dak van de cafetaria werd wel 
extra geïsoleerd in 2022. 

De afgelopen jaren 
maakten we al werk van 
energiebesparende 
investeringen. We blijven 
hier actief mee bezig.

Schakel jij ook het 
licht en de tv uit als 
je als laatste een 
ruimte verlaat?

Dat is een goed idee!

schakel het licht 
enkel aan waar je het 
nodig hebt.

Daglicht is nog steeds 
het beste licht!

EXTRA TIP: 
Werkt de verlichting met een 
automatische timer? Dan kan je altijd 
checken of je het licht meteen kan 
uitschakelen met de aanwezige 
schakelaar (bv. cafetaria, vergaderruimte, 
livings in wzc Emmaüs).

Werk jij aan je 
gezondheid en help je de 
energiekost te 
verminderen?

Gebruik dan zo veel mogelijk 
de trap.

Vraag slechts 1 lift aan (Druk niet
op de knoppen van beide liften.)
Druk enkel op de knop van
omhoog of omlaag. (Niet op beide
tegelijk. Dit is technisch slecht voor
de lift.)

Is de lift onvermijdelijk? Houd je dan
rekening met volgende tips?

Ontdek de positieve effecten van bewegen. 
Als je beweegt, gaat je hart sneller kloppen. 
Om de spieren van voldoende zuurstof te 
voorzien, wordt er meer bloed door je 
lichaam gepompt. 
Door meer te bewegen geef je je lichaam 
een duwtje in de goede richting. Het 
vermindert de aanmaak van  
stresshormonen als cortisol en adrenaline 
en stimuleert juist de aanmaak van 
positieve stoffen als endorfine, 
groeihormoon en testosteron. Dus, door te 
trap te nemen, voel je je energieker en 
blijer. 

Creëer je eigen energie!

ventileer jij ook op 
een verstandige 
manier?

Zo beperk je onnodig 
warmteverlies.
Ventileren is gezond en goed om de lucht 
in een ruimte te verversen. 

wzc OLV Gasthuis
Het volstaat om een raam 10 minuten open 
te zetten om een kamer te ventileren. 
Zet indien haalbaar de verwarming uit 
tijdens het verluchten. 
wzc Emmaüs
Het ventilatiesysteem werkt efficiënt waardoor het 
niet nodig is om ramen open te zetten. 
Zo houd je de warmte binnen. 

We denken hierbij aan kamers, 
cafetaria, kleedkamers van 
medewerkers, toiletten,... 

Open dus de gordijnen en doe de 
zonwering omhoog (tenzij er te veel zon 
is) en geniet van het natuurlijke licht.
Gebruik je slechts een deel van een 
ruimte? Dan kan je besparen door niet 
alle lichten aan te steken. 

We gebruiken LED- en 
spaarlampen.
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VAN ALLES WAT 
NOVEMBER
Oktober bracht ons nog enkele warme en 

mooie nazomerdagen. Ondertussen zijn we 

overgeschakeld van zomer- naar winteruur. 

Vanaf nu zijn de dagen heel wat korter, de 

bomen verliezen hun bladeren, het weer 

wordt wat guurder met regen en wind… De 

herfst is nu volledig in het land.

De tijd vliegt snel ... we zijn alweer november.

De maand die start met Allerheiligen en 

Allerzielen. Voor veel mensen een periode 

met gemengde gevoelens. Een periode 

waarin met weemoed teruggedacht kan 

worden aan een overleden geliefde persoon. 

Maar ook een periode waarin het gemis van 

deze geliefde persoon extra gevoeld wordt. 

Ook wij herdenken speciaal onze overleden 

bewoners van het OLVG tijdens de 

Allerzielenmis op zaterdag 5 november om 

16.00 uur in de Sint-Janskerk.

Ook herdenken we deze maand het einde 

van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 

met Wapenstilstand. Als eerbetoon gaan 

we op woensdag 9 november met enkele 

bewoners van Emmaüs aansluiten bij de Last 

Post in Ieper.

Naast de ingetogenheid van deze periode is 

er in de maand november ook plaats voor 

‘leute en plezier’ in het OLVG. November is 

traditioneel de maand van de ‘Seniorenweek’. 

In het kader hiervan plannen we heel wat 

speciale activiteiten. We maken er dan ook 

meteen een volledige ‘seniorenmaand’ van. 

Zo nodigen we graag alle bewoners uit 

om op woensdag 16 november te komen 

kijken naar het optreden van de Nobody 

linedancers in de polyvalente zaal van het 

Gasthuis.

Dit schooljaar zijn we weer van start gegaan 

met een samenwerking met leerlingen van De 

Klimrank. Maandelijks komen ze ‘s morgens 

langs om samen activiteiten te doen met 

onze bewoners. Het kennismakingsgesprek 

was wat spannend, maar er ontstonden leuke 

gesprekken tussen de verschillende generaties! 

We zijn blij de leerlingen maandag 21 

november opnieuw te mogen verwelkomen! 

In Emmaüs verwelkomen we graag leerlingen 

van De Torteltuin, die ondergedompeld worden 

in activiteiten samen met onze bewoners.

Maandag 21 november start het WK voetbal. 

Daarom organiseren de kinesisten en 

beweegcoaches die dag een Penaltycup. Kom 

zeker langs naar de polyvalente zaal om te zien 

of je je traptechniek nog steeds onder de knie 

hebt?! Geen zorgen, supporters zijn zeker ook 

welkom om jullie aan te moedigen! 

In Emmaüs beginnen we al met een aanloop 

naar het WK vanaf begin november. Zo is er 

een echt 'FC De Kampioenenfeest’ op dinsdag 

8 november, op 15 november is er een 

voetbaltraining samen met Estrade en op  

29 november organiseren we een 

voetbalbingo,… Voor elk wat wils dus.

Donderdag 24 november brengt zythologe 

Kristel, samen met wielrenner Peter Farazijn, 

een verhaal rond bier en koers. Daar hoort 

een Etappebier en hapjes bij! Dit alles gaat door 

van 18.30 tot 19.30 uur in de cafetaria van 

het OLVG. De cafetaria is ’s middags gesloten, 

maar ’s avonds open van 18.00 tot 21.00 uur. 

Iedereen is welkom!! Gratis toegang, maar 

graag inschrijven voor dinsdag 15 november.

Ook willen we, in combinatie met ‘De Week van 

de Smaak’, jullie op culinair vlak laten genieten.
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Kleine gelukjes met grootse impact

"Anna (bewoner ZV2 OLV 
Gasthuis)  en Françoise 

(ZA2 Emmaus) zijn goede 
vriendinnen. Ze brengen 
elkaar van tijd tot tijd een 
bezoekje en hebben daar

merkelijk deugd van"

"Simonne (bewoner ZV2) 
was trots dat ze tijdens de 

warmste dagen van het 
jaar kon helpen met de 

drankenronde."

"Rita (bewoner ZA1) 
geniet merkelijk van de 
extra aandacht van haar 
zorgverantwoordelijke."

De medewerkers van OLV Gasthuis vzw blijven hier aandacht aan 
besteden. Wist je trouwens dat de eerste werkgroep wonen en leven 

hier ook aandacht zal aan schenken? 

Geluk schuilt vaak achter een klein hoekje. In OLV Gasthuis 
vzw proberen we hier dagelijks aandacht voor te hebben. 

Hieronder enkele sprekende beelden...

We maken milkshakes, 

smoothies, bakken wafels, 

koekjes, appels in de oven, 

houden een oliebollenkraam, 

een proefnamiddag, een apero-

namiddag, we bereiden zelf ons 

eten in de kookclub of fingerfood, 

… en met de gezamenlijke 

ontbijten lokt de geur van 

pannenkoeken ons al van 

's morgens vroeg!

Deze maand nemen de zwemmers 

weer een plons in het zwembad 

en gaan de creatievelingen aan de 

slag in het handwerk. We maken 

ook weer tijd voor kaarting, bib, 

tafelspelen, bingo, beleef-TV, 

film-, muziek-, cognitieve- en 

voorleesnamiddagen, gymnastiek, 

gebedsdienst, …

 

Op dinsdag 29 november is er 

het verjaardagsfeest in het OLV 

Gasthuis voor de jarige bewoners 

van de maand november, in 

Emmaüs zal dit plaatsvinden op 

woensdag 30 november. Alvast 

proficiat aan de jarigen!

Tot slot willen we nog melden dat 

we reeds met vol enthousiasme 

de voorbereidingen begonnen 

zijn voor ons jaarlijks feest 

’t Wintert in ‘t Gasthus. Dit zal 

plaatsvinden op woensdag  

28 december. We hopen jullie 

met een warme groet te mogen 

ontvangen.

Veel plezier tijdens onze 

feestmaand en tot gauw…



TERUGBLIK OP
WE VIERDEN ONZE MEDEWERKERS!
Op 8 oktober genoten we van het jaarlijks Feest van de Medewerker. Met 174 aanwezigen was 

het een geslaagde editie. Na het lekker menu waagden we ons op de dansvloer. De ambiance 

zat er vanaf het eerste lied meteen in. Zo kennen we onze enthousiaste groep van medewerkers! 

Traditioneel belonen we ter gelegenheid van het personeelsfeest de medewerkers met een 

specifiek aantal jaren dienst. Dit zijn de gevierden dit jaar:

10 jaar dienst:

GANTOIS Marleen

HIELE Arno

LEYS Kim

NOYELLE Jasmien

VANDERMARLIERE Hanne

VERFAILLIE Marilyn

D Marilyn

C Marilyn, Mieke en Jasmien

15 jaar dienst:

BOUW Marleen

CARTON Frieda

DEBRUYNE Aline

GEKIERE Annick

QUAGHEBEUR Rose-Mie

VANTOMME Greet

VERBRIGGHE Nadine

VERMEULEN Heidi

20 jaar dienst: DE WITTE Ilse

35 jaar dienst: DUFLOU Greet

40 jaar dienst: ELSLANDER Lena

D Greet en Mieke

OLV Gasthuis Thuisverpleging is 15 jaar 

geleden opgestart. We vieren verschillende 

medewerkers in deze dienst die er al van het 

prille begin bij waren.

TERUGBLIK OP12
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Marika Gavel, die in juni met pensioen ging 

na een jarenlange carrière in team keuken, 

was ook aanwezig op het personeelsfeest. 

We wensen Marika een fijn pensioen toe 

met een geschenk.

D Marika en Mieke

D Arno, Mieke en Lena
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TERUGBLIK OP
VRIJWILLIGERSFEEST
Binnen onze dagelijkse werking proberen 

we onze bewoners zich zo goed mogelijk 

te laten thuis voelen. Om deze warme zorg 

waar te kunnen maken, doen we beroep 

op heel wat vrijwilligers. Zo zijn er een 140-

tal vrijwilligers actief in het wzc OLVG en 

dit op heel wat verschillende domeinen 

(cafetaria, kamerbezoek, logistieke hulp, 

maaltijdbegeleiding, hulp animatie, chauffeur 

bus De Plataan, bibliotheek, ….). 

Wanneer een kandidaat-vrijwilliger zich 

aanmeldt, vinden we het belangrijk om aan de 

hand van een intake-gesprek een takenpakket 

samen te stellen op maat van die persoon. Van 

de vrijwilliger verwachten we een engagement 

op regelmatige basis. Daartegenover behoudt 

hij/zij de vrijheid om te kiezen wanneer/hoe 

vaak… hij wenst te komen helpen. Zo kan het 

vrijwilligerswerk gemakkelijk gecombineerd 

worden met de zorg voor kleinkinderen/andere 

hobby’s…

 

We ervaren het werken met vrijwilligers als een 

gewaardeerde en onmisbare aanvulling op het 

werk van onze vaste medewerkers. Hun hulp 

betekent een enorme meerwaarde voor onze 

bewoners/gasten en biedt ons de kans om nog 

meer bewonersgericht te werken. 

Als blijk van dank hebben we op donderdag 

6 oktober al onze vrijwilligers uitgenodigd om 

te komen genieten van een lekker feestmaal. 

95 vrijwilligers hebben aangeschoven aan de 

feesttafel en konden van al dit lekkers, bereid 

door ons keukenteam, genieten. Het werd een 

gezellige avond waarop vrijwilligers elkaar beter 

leerden kennen en heel wat verhalen werden 

uitgewisseld. 

Wie geïnteresseerd is om ons team te 

versterken, is van harte welkom en kan 

steeds contact opnemen voor meer info: 

• OLV Gasthuis: Brecht Caulier 

057 34 69 12 - vrijwilligers@olvgasthuis.be

• CDV: Anja Nollet - 057 34 69 29 

anja.nollet@gasthuis.be

• Emmaüs: Silke Tetaert - 057 35 27 99  

vrijwilligers.e@olvgasthuis.be

Bij deze nogmaals 140 x dank voor jullie inzet!



TERUGBLIK OP 15

TERUGBLIK OP
CDV uitstap Ieper – Dierenquiz – Winkelbezoek – Autotocht



TERUGBLIK OP
Werelddierendag

TERUGBLIK OP16



TERUGBLIK OP 17

TERUGBLIK OP
Werelddierendag – Ontbijtbuffet – Boswandeling
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ACTIVITEITEN NOVEMBER
ALGEMEEN
CAFETARIA OLV GASTHUIS

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

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

Cafetaria GESLOTEN op zaterdag 5 november, woensdag 16 november, maandag 21 november,  

en donderdag 24 november.

CAFETARIA EMMAUS: GEWIJZIGDE OPENINGSDAGEN

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

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

EUCHARISTIEVIERING OLV GASTHUIS

• Bewoners kunnen enkele dagen per week de eucharistieviering van 09.30 u in de kapel bijwonen:

 - Voor zorgverdieping 1: op maandag en vrijdag

 - Voor zorgverdieping 2: op woensdag en donderdag

 - Voor De Wingerd en Kortverblijf: op dinsdag. 

• Gasten van De Plataan kunnen op vraag ook bij één van deze vieringen aansluiten. 

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

AW FIORETTI & AW DE VLIERING
• Bibliotheek: Op donderdag 3, dinsdag 15 en 29 november komt Paul langs met nieuw ‘leesvoer’.

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

GEEN KAARTING op woensdag 16 november.

• Woensdag 16 november om 15.00 uur: OPTREDEN LINE DANCERS in de polyvalente zaal.

• Maandag 28 november om 15.00 uur: GEBEDSDIENST voor de overleden bewoners van 

november in de kapel.

DONDERDAG 13 OKTOBER - VERJAARDAGSFEEST ROSITA DEMAN

Iedereen is steeds van harte welkom op de activiteiten!
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KORTVERBLIJF
WOENSDAG 2 NOVEMBER - ALLERZIELEN

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BELEEFTV (Living De Maretak)

DONDERDAG 3 NOVEMBER

14:30 INDIVIDUELE (Living De Maretak)

VRIJDAG 4 NOVEMBER

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 FILMNAMIDDAG (Living De Maretak)

ZATERDAG 5 NOVEMBER

16:00 ALLERZIELENMIS (Sint-Janskerk) 

MAANDAG 7 NOVEMBER

14:30 CULINAIR – Wafels bakken

 (Living De Maretak)

DINSDAG 8 NOVEMBER

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Maretak)

WOENSDAG 9 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 INDIVIDUELE (Living De Maretak)

DONDERDAG 10 NOVEMBER

14:30 TAFELSPELEN (Living De Maretak)

MAANDAG 14 NOVEMBER

14:30 SPELNAMIDDAG – Bingo

 (Living De Maretak)

DINSDAG 15 NOVEMBER 

14:00 CONTACTKOOR (De Mansarde)

14:30 COGNITIEVE (Living De Maretak)

WOENSDAG 16 NOVEMBER 

14:30 ACTIVITEIT IN DE LIVING

 (Living De Maretak)

15:00 OPTREDEN LINE DANCERS

 (Polyvalente zaal)

DONDERDAG 17 NOVEMBER 

14:30 GYMNASTIEK (Living De Maretak)

VRIJDAG 18 NOVEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 CULINAIR – Wafels bakken

 (Living De Maretak)

MAANDAG 21 NOVEMBER 

14:00 PENALTYCUP (Polyvalente zaal)

14:30 ACTIVITEIT (Living De Maretak)

DINSDAG 22 NOVEMBER

14:30 GYMNASTIEK (Living De Maretak)

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 23 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 CULINAIR – Proefnamiddag

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 24 NOVEMBER 

11:00 KOOKCLUB (De Mansarde)

14:30 COGNITIEVE (Living De Maretak)

18:30 VOORDRACHT: ‘Bier en koers’ door

 zythologe Kristel en wielrenner Peter

 Farazijn (Cafetaria)

 Cafetaria open van 18.00 tot 21.00 uur

18.30 – 19.30 uur: bierdegustatie

 Etappebier met hapjes 

VRIJDAG 25 NOVEMBER 

14:00   HANDWERK (De Mansarde)

14:30   FILMNAMIDDAG (Living De Maretak)

MAANDAG 28 NOVEMBER 

14:30 ACTIVITEIT (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST voor de overleden

 bewoners van november (Kapel)

DINSDAG 29 NOVEMBER 

14:30 OLIEBOLLENKRAAM (Living De Maretak)

WOENSDAG 30 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BELEEFTV (Living De Maretak)
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ZORGVERDIEPING 1
WOENSDAG 2 NOVEMBER - ALLERZIELEN

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BELEEFTV (Living De Maretak)

DONDERDAG 3 NOVEMBER

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 ACTIVITEIT (Living De Maretak)

VRIJDAG 4 NOVEMBER

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 FILMNAMIDDAG (Living De Maretak)

ZATERDAG 5 NOVEMBER

16:00 ALLERZIELENMIS (Sint-Janskerk) 

MAANDAG 7 NOVEMBER

14:30 BAKKEN – Wafels (Living De Maretak)

DINSDAG 8 NOVEMBER

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Maretak)

WOENSDAG 9 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 INDIVIDUELE (Living De Maretak)

DONDERDAG 10 NOVEMBER

14:30 TAFELSPELEN (Living De Maretak)

MAANDAG 14 NOVEMBER

14:30 SPELNAMIDDAG – Bingo 

 (Living De Maretak)

DINSDAG 15 NOVEMBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:00 CONTACTKOOR (De Mansarde)

14:30 COGNITIEVE (Living De Maretak)

WOENSDAG 16 NOVEMBER 

14:30 ACTIVITEIT (Living De Maretak)

15:00 OPTREDEN LINE DANCERS

 (Polyvalente zaa)

DONDERDAG 17 NOVEMBER 

14:30   GYMNASTIEK (Living De Maretak)

VRIJDAG 18 NOVEMBER 

14:00   HANDWERK (De Mansarde)

14:30   BAKKEN – Wafels (Living De Maretak)

MAANDAG 21 NOVEMBER 

14:00 PENALTY CUP (Polyvalente zaal)

14:30 ACTIVITEIT (Living De Maretak)

DINSDAG 22 NOVEMBER

14:30 GYMNASTIEK (Living De Maretak)

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 23 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 CULINAIR – Proefnamiddag

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 24 NOVEMBER 

11:00 KOOKCLUB (De Mansarde)

14:30 COGNITIEVE (Living De Maretak)

18:30 VOORDRACHT: ‘Bier en koers’ 

 door zythologe Kristel en wielrenner

 Peter Farazyn (Cafetaria)

            Cafetaria open van 18.00–21.00 uur

18.30–19.30 uur: degustatie Etappebier 

 met hapjes 

VRIJDAG 25 NOVEMBER 

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT voor de

 bewoners van ZV 1 (Polyvalente zaal)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 FILMNAMIDDAG (Living De Maretak)

MAANDAG 28 NOVEMBER 

14:30 ACTIVITEIT (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST voor de overleden

 bewoners van november (Kapel)

DINSDAG 29 NOVEMBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van (Polyvalente zaal)

14:30 OLIEBOLLENKRAAM (Living De Maretak)

WOENSDAG 30 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BELEEFTV (Living De Maretak)
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ZORGVERDIEPING 2
DINSDAG 1 NOVEMBER - ALLERHEILIGEN

14:30 APERITIEF (Living De Nok)

WOENSDAG 2 NOVEMBER - ALLERZIELEN

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 SPELNAMIDDAG –Bingo (Living De Nok)

DONDERDAG 3 NOVEMBER

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

09:00 CULINAIR (Living De Nok)

14:30 TAFELSPELEN (Living De Nok)

VRIJDAG 4 NOVEMBER

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:00 HANDWERK (De Mansarde) 

14:30 VERWENNAMIDDAG (Living De Nok)

ZATERDAG 5 NOVEMBER

16:00 ALLERZIELENMIS (Sint-Janskerk)

MAANDAG 7 NOVEMBER

14:30 VOORLEESNAMIDDAG (Living De Nok)

DINSDAG 8 NOVEMBER

14:30 BEWEGING (Living De Nok)

WOENSDAG 9 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Nok)

DONDERDAG 10 NOVEMBER

09:00 CULINAIR (Living De Nok)

14:30 MUZIKAAL PAK met oude muziek

 (Living De Nok)

ZATERDAG 12 NOVEMBER

17:30 CULINAIR – Roerei bakken

 (Living De Nok)

MAANDAG 14 NOVEMBER

14:30 BEWEGING – Silverfit (Living De Nok)

DINSDAG 15 NOVEMBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:00 CONTACTKOOR (De Mansarde)

14:30 GOOGLE STREETVIEW (Living De Nok)

WOENSDAG 16 NOVEMBER 

14:30 ACTIVITEIT (Living De Nok)

15:00 OPTREDEN LINE DANCERS

 (Polyvalente zaal)

DONDERDAG 17 NOVEMBER 

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT voor de

 bewoners van ZV 2 (Polyvalente zaal)

09:00 CULINAIR (Living De Nok)

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

VRIJDAG 18 NOVEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Nok)

MAANDAG 21 NOVEMBER 

14:00 PENALTY CUP (Polyvalente zaal)

14:30 ACTIVITEIT (Living De Nok)

DINSDAG 22 NOVEMBER

14:30 BELEEFTV (Living De Nok)

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 23 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 COGNITIEVE (Living De Nok)

DONDERDAG 24 NOVEMBER 

09:00 CULINAIR (Living De Nok)

11:00 KOOKCLUB (De Mansarde)

14:30 CULINAIR – Smoothies maken

 (Living De Nok)

18:30 VOORDRACHT: ‘Bier en koers’ door

 zythologe Kristel en wielrenner Peter

 Farazyn (Cafetaria)

 Cafetaria open van 18.00–21.00 uur

18.30–19.30 uur: degustatie 

 Etappebier met hapjes 



 

ACTIVITEITENKALENDER 22

VRIJDAG 25 NOVEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 SPELNAMIDDAG – Bingo

  (Living De Nok)

MAANDAG 28 NOVEMBER 

14:30   ACTIVITEIT Living De Nok)

15:00   GEBEDSDIENST voor de overleden

 bewoners van november (Kapel)

DINSDAG 29 NOVEMBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van november

 (Polyvalente zaal)

14:30 CULINAIR – Koekjes bakken

 (Living De Nok)

WOENSDAG 30 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 KRUISWOORDRAADSELS

 (Living De Nok)

DE WINGERD
WOENSDAG 2 NOVEMBER - ALLERZIELEN

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 REMINISCENTIE – Allerheiligen

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 3 NOVEMBER

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 FILMNAMIDDAG (Living De Wingerd)

VRIJDAG 4 NOVEMBER

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 MILKSHAKE MAKEN (Living De Wingerd)

ZATERDAG 5 NOVEMBER

16:00 ALLERZIELENMIS (Sint-Janskerk) 

MAANDAG 7 NOVEMBER

14:30 SPREEKWOORDEN en ZEGSWIJZEN

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 8 NOVEMBER

14:30 GYMNASTIEK (Living De Wingerd)

WOENSDAG 9 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 MUZIEKNAMIDDAG (Living De Wingerd)

DONDERDAG 10 NOVEMBER

14:30 BAKKEN (Living De Wingerd)

MAANDAG 14 NOVEMBER

14:30 VOORLEESNAMIDDAG

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 15 NOVEMBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:00 CONTACTKOOR (De Mansarde)

14:30 ACTIVITEIT (Living De Wingerd)

WOENSDAG 16 NOVEMBER 

14:30 ACTIVITEIT (Living De Wingerd)

15:00 OPTREDEN LINE DANCERS

 (Polyvalente zaal)

DONDERDAG 17 NOVEMBER 

14:30 SPELNAMIDDAG – Bingo

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 18 NOVEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 GYMNASTIEK (Living De Wingerd)
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MAANDAG 21 NOVEMBER 

14:00 PENALTY CUP (Polyvalente zaal)

14:30 ACTIVITEIT (Living De Wingerd)

DINSDAG 22 NOVEMBER

14:30 HUIS-TUIN-KEUKENSPEL (Living De Wingerd)

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 23 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 MUZIEK (Living De Wingerd)

DONDERDAG 24 NOVEMBER 

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT voor de bewoners

 van De Wingerd en Kortverblijf 

 (Polyvalente zaal)

11:00 KOOKCLUB (De Mansarde)

14:30 VOORLEESNAMIDDAG (Living De Wingerd)

18:30 VOORDRACHT: ‘Bier en koers’ door zythologe

 Kristel en wielrenner Peter Farazyn (Cafetaria)

 Cafetaria open van 18.00–21.00 uur

18.30–19.30 uur: degustatie Etappebier met hapjes 

EMMAUS
WOENSDAG 2 NOVEMBER - ALLERZIELEN

08:00 ONTBIJTBUFFET

 (Living d'Hoppescheute)

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living d'Hopperanke)

13:00 BEZOEK KERKHOF 

14:00 CREATIEF ATELIER (Vergaderzaal)

DONDERDAG 3 NOVEMBER

10:00 EUCHARISTIEVIERING 

 (Cafetaria de Plokker)

10:00 BEZOEK KERKHOF 

13:30 UITSTAP met duofiets (bij mooi weer) 

14:00 CREA – handwerk met pompoenen

 (Living d'Hoppescheute)

VRIJDAG 4 NOVEMBER

14:30 BAKKEN (Living ’t Hoppeblad)

MAANDAG 7 NOVEMBER

14:30 ACTIVITEIT (Living ’t Hoppeblad)

14:30 QUIZ – Thema: ‘Koningshuis’

 (Living d'Hoppebel)

DINSDAG 8 NOVEMBER

10:00 KRANTENGROEPJE

 (Living d'Hoppebel)

14:30 THEMADAG – FC De Kampioenenfeest

 (Cafetaria de Plokker)

VRIJDAG 25 NOVEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 SPELNAMIDDAG – Lotto

 (Living De Wingerd)

MAANDAG 28 NOVEMBER 

14:30 CULINAIR – Appels in de oven

 (Living De Wingerd)

15:00 GEBEDSDIENST voor de

 overleden bewoners van

 november (Kapel)

DINSDAG 29 NOVEMBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de

 jarige bewoners van november

 (Polyvalente zaal)

14:30 ZANGNAMIDDAG

 (Living De Wingerd)

WOENSDAG 30 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 SPELNAMIDDAG

 (Living De Wingerd)
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WOENSDAG 9 NOVEMBER 

14:00 CREATIEF ATELIER (Vergaderzaal)

14:30 INDIVIDUELE (Op kamer)

16:00 UITSTAP naar IEPER voor de Last Post  

DONDERDAG 10 NOVEMBER

10:00 EUCHARISTIEVIERING (Cafetaria de 

Plokker)

14:00 OPTREDEN (Maeke Blyde)

MAANDAG 14 NOVEMBER

14:00 BEZOEK aan de KUNSTACADEMIE  

14:30 BAKKEN (Living d'Hoppescheute)

DINSDAG 15 NOVEMBER 

10:00 KRANTENGROEPJE (Living 

d'Hoppescheute)

14:30 VOETBALTRAINING n.a.v. WK

 (Cafetaria de Plokker)

WOENSDAG 16 NOVEMBER 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living ’t Hommelhof)

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living d'Hoppebel)

14:00 CREATIEF ATELIER (Vergaderzaal)

DONDERDAG 17 NOVEMBER 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 FIT & FUT voor de bewoners van ZA 1

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 SPELLETJES uit de oude doos

 (Living ’t Hoppeblad)

14:30 SPELLETJES uit de oude doos

 (Living ’t Hommelhof)

VRIJDAG 18 NOVEMBER 

10:00 MARKTBEZOEK  

14:30 ACTIVITEIT i.s.m. De Torteltuin

 (Living d'Hopperanke)

MAANDAG 21 NOVEMBER 

14:30 BAKKEN (Living d'Hoppescheute)

14:30 REMINISCENTIE (Living d'Hoppebel)

DINSDAG 22 NOVEMBER

10:00 KRANTENGROEPJE

 (Living d'Hoppebel)

WOENSDAG 23 NOVEMBER 

14:00 CREATIEF ATELIER (Vergaderzaal)

14:30 CREA – Kerstkransen maken

 (Cafetaria de Plokker)

DONDERDAG 24 NOVEMBER 

10:00 EUCHARISTIEVIERING (Cafetaria de 

Plokker)

14:30 CREA – kerstkransen afwerken 

(Vergaderzaal)

VRIJDAG 25 NOVEMBER 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living ’t Hoppeblad)

14:30 ACTIVITEIT i.s.m. De Torteltuin (Living ’t 

Hommelhof)

MAANDAG 28 NOVEMBER 

10:00 BEZOEK aan FLORALUX  

14:00 INDIVIDUELE (Op kamer)

DINSDAG 29 NOVEMBER 

10:00 KRANTENGROEPJE (Living 

d'Hopperanke)

14:00 VOETBALBINGO (Cafetaria de Plokker)

WOENSDAG 30 NOVEMBER 

14:00 CREATIEF ATELIER (Vergaderzaal)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van november

 (Cafetaria de Plokker)
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DE PLATAAN
DINSDAG 1 NOVEMBER 
ALLERHEILIGEN

DE PLATAAN IS GESLOTEN

WOENSDAG 2 NOVEMBER 
ALLERZIELEN

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - KOFFIETASSENSPEL

 - CREA – puzzelen/kleuren

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - CAFETARIABEZOEK

DONDERDAG 3 NOVEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - SWINGO

 - JACKPOT

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - FILM

 - KAARTING

VRIJDAG 4 NOVEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MUZIEKNAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - KNUTSELEN

MAANDAG 7 NOVEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GALGJE

 - BINGO

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MUZIEKQUIZ

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - RUMMICUB

 - GEZELSCHAPSSPEL

DINSDAG 8 NOVEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BELEEF TV

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MONOPOLY

 - UNO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - BAKNAMIDDAG

 - KAARTING

WOENSDAG 9 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - ZIEKENZALVING

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

 - MUZIEK

namiddag

 - KAARTING

 - ZIEKENZALVING

 - MUZIEKQUIZ

DONDERDAG 10 NOVEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - WOORDSLANG

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - QUIZ – Sint-Maarten

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - REMINISCENTIE - Speelgoed

VRIJDAG 11 NOVEMBER 
WAPENSTILSTAND

DE PLATAAN IS GESLOTEN

MAANDAG 14 NOVEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS
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namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - KAARTING

 - MUZIEK

DINSDAG 15 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

 - BINGO

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - RAD VAN FORTUIN

 - GANZENSPEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - QUIZ

WOENSDAG 16 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - REMINISCENTIE 

Vergeten kinderspelen

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - ALFABETSPEL

 - GALGJE

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - KAARTING

 - WOORDZOEKERS

 - ALFABETSPEL

 - MUZIEK

DONDERDAG 17 NOVEMBER 

 - Zaal DE PLATAAN – 

voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - UNO

 - MUZIEK - Swingo

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTING

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTING

 - UNO

VRIJDAG 18 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

 - JACKPOT

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GEZELSCHAPSSPELEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - GEZELSCHAPSSPELEN

MAANDAG 21 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BINGO

 - JACKPOT

 - PENALTYCUP

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - KAARTING

 - BINGO

 - UNO

 - PENALTYCUP

DINSDAG 22 NOVEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

 - JACKPOT

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - SKETCHES

 - MUZIEK

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - QUIZ n.a.v. Week van de 

Smaak
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WOENSDAG 23 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MUZIEKQUIZ

 - ADVENTSKRANS MAKEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - QUIZ n.a.v. Week van de 

Smaak

DONDERDAG 24 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - REMINISCENTIE: 

‘Kazen en patés’  

n.a.v. Week van de Smaak

 - WOORDZOEKERS: 

‘Drankjes en gerechten’

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MUZIEK – Swingo

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

namiddag

 - KAARTING

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

VRIJDAG 25 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MUZIEK

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - KO-QUIZ

 - MUZIEK

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTING

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - KAARTING

 - BELEEF TV

MAANDAG 28 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - GEZELSCHAPSSPEL – 

Galgje

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - MUZIEK

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTING

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTING

 - RUMMICUB

DINSDAG 29 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BINGO

 - BORDSPEL

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BAKKEN

 - FILMNAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTING

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTING

 - FILM

WOENSDAG 30 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - BELEEF TV

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - CREA – puzzelen/kleuren

 - JACKPOT

 - MUZIEK

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTING

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - KAARTING

 - KOFFIETASSENSPEL
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OP HET BORD: NOVEMBER
DINSDAG 1 NOVEMBER 

ALLERHEILIGEN
Ontbijtkoek

Gevogelteroomsoep
Stoofpotje van varkensslaapjes

Gestoofde pompoen
Gratin dauphinois

Gebak

Kruidenkaas
Kaas – hesp

WOENSDAG 2 NOVEMBER
Luikse siroop

Zoete aardappelsoep
Gevogeltevleesbrood / pepersaus

Rauwkost / frietjes
Koek

Parijse worst
Kaas – hesp

DONDERDAG 3 NOVEMBER
Choco

Groentesoep
Witte pens / vleesjus

Zanzibarmoes / aardappelen
Citroentaartcrème

Karnemelk-stampers met ei
Kaas – hesp

VRIJDAG 4 NOVEMBER
Confituur

Witte bonensoep
Heekfilet / Duglérésaus

Spinaziestamppot
IJsje

Pistolets
Kaas – hesp

ZATERDAG 5 NOVEMBER
Speculoos

Courgetteroomsoep / bieslook
Macaroni met ham en prei

Yoghurt

Kipsalade Hawai
Kaas – hesp

ZONDAG 6 NOVEMBER
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Rosbief / bordelaisesaus

Prinsessenboontjes / kroketten
Taart

Kalkoenfilet
Kaas – hesp

MAANDAG 7 NOVEMBER
Confituur

Ajuinsoep
Gebakken kippenbout / tijmsaus

Schorseneren in room
Aardappelen

Aardbeienpudding

Vleesbrood
Kaas – hesp

DINSDAG 8 NOVEMBER
Smeerkaas

Kippenbouillonsoep
Lamsburger / tzatziki

Gestoofde courgette / Griekse rijst
 Fruit

Bloedworst met appelmoes
Kaas – hesp

  
WOENSDAG 9 NOVEMBER

Peperkoek

Pompoensoep met croutons
Kalkoenstoofvlees

Salade / frietjes
Koek

Camembert
Kaas – hesp

DONDERDAG 10 NOVEMBER
Choco

Groentesoep
Coq au vin

Knolselderstamppot
Witte chocolademousse

Kalfsworst
Kaas – hesp

VRIJDAG 11 NOVEMBER 
WAPENSTILSTAND

Ontbijtkoek

Waterkerssoep
Tomatofish / witte wijnsaus

Juliennegroenten / gebakken krieltjes
IJsje

Ardeense paté
Kaas – hesp

ZATERDAG 12 NOVEMBER
Koetjesreep

Preisoep
Chipolata / mosterdsaus

Worteltjes / gestoomde aardappelen
Yoghurt

Droge worstjes
Kaas – hesp

ZONDAG 13 NOVEMBER
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatenroomsoep  
Varkenshaasje / roze pepersaus

Gestoofd witloof / aardappelnootjes
Taart

Port salut
Kaas – hesp

   
MAANDAG 14 NOVEMBER

Confituur

Linzensoep
Gebakken spek / Luikse stroopsaus

Boterbonen / geplette aardappel
Karamelpudding

Pitasalade
Kaas – hesp

DINSDAG 15 NOVEMBER
Smeerkaas

Juliennesoep
Provençaals kalkoenstoofvlees

Romanescogroenten / rijst
Fruit

Garnaalkroketten
Kaas – hesp
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WOENSDAG 16 NOVEMBER
Luikse siroop

Aspergesoep
Balletjes in tomatensaus
Witloofsalade / frietjes

Koek

Belegen kaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 17 NOVEMBER
Choco

Groentesoep
Gebakken kipfilet / gevogeltesaus

Broccoli / aardappelen
Tiramisu

Kalkoensalami
Kaas – hesp

VRIJDAG 18 NOVEMBER
Confituur

Broccolisoep
Gebakken hokifilet / visvelouté

Brunoisegroenten / pasta
IJsje

Sandwiches met chocolademelk
Kaas – hesp

ZATERDAG 19 NOVEMBER
Chocolade

Witloofsoep
Gevulde courgette / looksaus

Gebakken aardappel
Yoghurt

Haringfilet
Kaas – hesp

ZONDAG 20 NOVEMBER
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Kalfsblanket op grootmoeders wijze

Perzik / kroketten
Taart

Vleessalade
Kaas – hesp

Smakelijk!

MAANDAG 21 NOVEMBER
Confituur

Preisoep
Vleesschotel / braadjus

Zuurkool / puree
Speculoospudding

Filet d’Anvers
Kaas – hesp

DINSDAG 22 NOVEMBER
Smeerkaas

Gevogelteroomsoep met brunoise
Gekookte eitjes / bechamelsaus

Spinazie / stoofpuree
Fruit

Croque monsieur
Kaas – hesp

WOENSDAG 23 NOVEMBER
Peperkoek

Schorsenerensoep
Kippengyros

Rauwkost / frietjes
Koek

Mosterdkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 24 NOVEMBER
Choco

Groentesoep
Worst / vleessaus

Gegratineerde bloemkool  
Peterselieaardappelen

Messinaroom

Kipfilet met tuinkruiden
Kaas – hesp

VRIJDAG 25 NOVEMBER
Confituur

Venkelsoep
Pastaschotel

met zalm en broccoli
IJsje

Breydelspek
Kaas – hesp

ZATERDAG 26 NOVEMBER
Chocolade

Wortelsoep
Vlaams stoofvlees

Boontjes / aardappelen
Yoghurt

Tonijncocktail
Kaas – hesp

ZONDAG 27 NOVEMBER
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep
Varkensgebraad / jagersaus

Erwtjes en wortelen / ovenkroketten
Taart

Kop in tomaat
Kaas – hesp

   
MAANDAG 28 NOVEMBER

Confituur

Pompoensoep
Schnitzel / ajuinsaus

Erwten / aardappelen
Chocoladepudding

Ardeens gebraad
Kaas – hesp

DINSDAG 29 NOVEMBER
Honing

Brunoisesoep
Hamrolletjes / witloof / puree

Fruit

Macaroni
Kaas – hesp

WOENSDAG 30 NOVEMBER
Luikse stroop

Tomaten-paprikasoep
Kalkoenlapje / champignonsaus

Salade / frietjes
Koek

Gouda met tuinkruiden
Kaas – hesp 
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POLL Ja-cultuur WZC OLV Gasthuis vzw 
Inleiding 

JOUW MENING/ERVARING MET INTERACTIE/COMMUNICATIE TUSSEN MEDEWERKER EN 
BEWONER 

Voel jij als bewoner de vrijheid om vragen te stellen aan medewerkers? Heb je het gevoel 
dat jouw (kleine of grote) noden of wensen ook ingewilligd worden? 
Ervaar jij als familielid of mantelzorger dat de bewoner die vrijheid krijgt om vragen te 
stellen en dat we daar voldoende rekening mee houden? 

Vanuit het project Wonen en Leven vinden wij een ja-cultuur belangrijk. We vinden het 
belangrijk dat jij als bewoner vragen kan en durft stellen over jouw dagritme, jouw 
activiteiten, jouw eetgewoontes,… Uiteraard is niet alles mogelijk maar we willen onszelf wel 
uitdagen om zo veel mogelijk “ja” te zeggen. 
Dit is voor ons een leerproces. Wat kan en wat kan niet? Wat hebben we nodig zodat jouw 
wensen mogelijk worden?...    

Bij de start van dit leerproces willen we aan jou vragen hoe je dit nu ervaart. Hoe meer 
verhalen we verzamelen, hoe duidelijker we kunnen uitleggen binnen de organisatie waar 
we naartoe willen. 

We gebruikten de ja-cultuur als thema in de bewonersparlementen van oktober. We vinden 
het belangrijk om de verzamelde informatie verder aan te vullen, o.a. met meningen van 
familieleden en mantelzorgers. Ook bewoners krijgen nog de kans om hun mening te delen. 

Hoe ervaar jij als bewoner, familielid of mantelzorger de interactie en communicatie 
tussen bewoners en medewerkers? 

Via onderstaande vragen krijg je de kans om jouw mening te delen. 

Wat is een ‘ja-cultuur’? 
“Het actief beluisteren van de wensen/noden van de bewoner. De bewoner heeft dus een 
specifieke vraag en de medewerker kijkt vervolgens samen met het team, de bewoner en/of 
de familie of we hiermee aan de slag kunnen. Op alles ‘ja’ antwoorden is uiteraard niet altijd 
realistisch, maar toch heeft de bewoner steeds het gevoel gehoord te zijn en er is een 
duidelijke dialoog om samen naar een oplossing te zoeken. 

Indien je dat wenst, kunt u hieronder uw naam alsook de naam van jouw familielid invullen.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Jouw mening telt!  
We zijn concreet op zoek naar verhalen en voorbeelden van een ja-cultuur. Gelieve deze 
vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.  

Geef een voorbeeld van een situatie waarin jouw familielid (en jijzelf) die ja-cultuur hebben 
ervaren. Dit kan een klein (of groter) gebaar zijn dat veelbetekenend was voor hem/haar (én 
jijzelf). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Waarom was dit zo bijzonder voor jouw familielid én hoe kunnen we ervoor blijven zorgen 
dat jouw familielid deze gelukjes blijft ervaren? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geef een voorbeeld van een situatie waarin jouw familielid (en jijzelf) die ja-cultuur niet 
heeft ervaren. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kon deze situatie anders aangepakt worden? Zo ja, wat konden we beter gedaan hebben? 
Heb jij concrete tips? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot slot, in welke mate ervaar jij als familielid dat er een ja-cultuur aanwezig is in WZC OLV 
Gasthuis? 

 

Heb je de vragenlijst volledig ingevuld? Gelieve deze aan één van onze recepties – WZC OLV 
Gasthuis of WZC Emmaus – in de daarvoor voorziene bus te deponeren tegen 25 november.  
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BEWONERS- & MEDEWERKERSNIEUWS 
VERJAARDAGEN
BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Di. 01/11 Marcella Suffys (K 24 A) 83 jaar

Zo. 06/11 Gilberte Verhaeghe (K 118) 92 jaar

Ma. 07/11 Godelieve Verlinde (K 146) 86 jaar

Za. 12/11 Agnes Guillemyn (K 184) 90 jaar

Di. 15/11 Herman Lebbe (ZF 2) 92 jaar

Za. 19/11 E.Z. Maria Godelieve Rogier (K 22 B) 86 jaar

Wo. 23/11 Gerard Bruneel (K 217) 85 jaar

Do. 24/11 Martha Recour(K 108) 99 jaar

BEWONERS EMMAUS
Wo. 02/11 Jacques Declercq (K 105) 84 jaar

Vr. 04/11 Erna Buyse (K 217) 73 jaar

Di. 08/11 Robert Pottel (K 106) 82 jaar

Vr. 11/11 Gery Candaele (K 207) 87 jaar

GASTEN DVC DE PLATAAN
Di. 08/11 Thérèse Lootgieter 80 jaar

Di. 08/11 Jeannine Sergier 75 jaar

Wo. 09/11 Eddy Bauters 74 jaar

Za. 26/11 Andrea Deschuytter 79 jaar

Zo. 27/11 Godfried Outtier 74 jaar

PERSONEEL
Wo. 02/11 Katrien Polley 

Vr. 04/11 Melissa Butstraen

Do. 10/11 Lien Dehaene

Di. 15/11 Jasmien Noyelle, Brigitte

  Awuve, Yara Fortunato

  en Tatjana Louchaert

Wo. 16/11 Kristien Vanstraeseele 

Do. 17/11 Sylvie D’Ooghe

Za. 19/11 Hilde Coppenolle

Zo. 20/11 Rosa-Maria Quaghebeur

Wo. 23/11 Carline Onraedt en 

  Elke Vermeulen

Do. 24/11 Petra D’Herck

Zo. 27/11 Carine Lebbe 

Ma. 28/11 Lutgart Vanbeveren 

MEDEDELINGEN

• Karlien Vandenbussche (Hotelmedewerker 

OLVG) kwam in dienst op 3/10.

• Mathia Leeuwerck (Zorgkundige OLVG) kwam in 

dienst op 19/10.

• Chelsea Maricau (Zorgkundige Emmaüs) kwam 

in dienst op 21/10.

WELKOM AAN

WZC OLV GASTHUIS
• Nelly Larou (K 249) 

uit Poperinge

• Myriam Myle-Denys (K 122 B) 

uit Poperinge

• Jacqueline De Wulf-

Vandenameele (K 149)  

uit Elverdinge

• Denise Sohier-Cleenewerck 

(K 27) uit Reningelst

• Patrick De Beer (K 160)  

uit Woesten

• André Rommens (K 168) 

uit Vlamertinge

LEVENSSNOEI
WZC OLV GASTHUIS
Maria Regheere, overleden op 10/10 op 93-jarige leeftijd

Denise Bortier, overleden op 21/10 op 91-jarige leeftijd

WZC EMMAUS 
Pierre Van Eecke, overleden op 1/10 op 90-jarige leeftijd

Rosa Gruwier, overleden op 10/10 op 91-jarige leeftijd

Maria Verhulst, overleden op 12/10 op 96-jarige leeftijd
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Jouw mening telt!  
We zijn concreet op zoek naar verhalen en voorbeelden van een ja-cultuur. Gelieve deze 
vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.  

Geef een voorbeeld van een situatie waarin jouw familielid (en jijzelf) die ja-cultuur hebben 
ervaren. Dit kan een klein (of groter) gebaar zijn dat veelbetekenend was voor hem/haar (én 
jijzelf). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Waarom was dit zo bijzonder voor jouw familielid én hoe kunnen we ervoor blijven zorgen 
dat jouw familielid deze gelukjes blijft ervaren? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geef een voorbeeld van een situatie waarin jouw familielid (en jijzelf) die ja-cultuur niet 
heeft ervaren. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kon deze situatie anders aangepakt worden? Zo ja, wat konden we beter gedaan hebben? 
Heb jij concrete tips? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot slot, in welke mate ervaar jij als familielid dat er een ja-cultuur aanwezig is in WZC OLV 
Gasthuis? 

 

Heb je de vragenlijst volledig ingevuld? Gelieve deze aan één van onze recepties – WZC OLV 
Gasthuis of WZC Emmaus – in de daarvoor voorziene bus te deponeren tegen 25 november.  Overlijden van Rik Gesquiere, 

overleden op 29/09, vader van 

Kayleigh Gesquiere (team begeleiders 

Wonen en Leven wzc OLV Gasthuis).
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CHRYSANTEN - VRIJDAGSMARKT

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

WASSERIJ

WWW.DUMOLIN.BE

www.devrieze-fontey.be

www.devrieze-fonteyne.be

ZAKENKANTOOR WESTHOEK BVBA

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

N
.V

.

SCHILDER- EN BEHANGWERKEN
RAAMDECORATIE

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

Casselstraat 124, 8970 Poperinge - T 0497 34 52 70

bart.herpelinck@telenet.be - www.bartherpelinck.be

www.devrieze-fontey.be

www.devrieze-fonteyne.be

We danken
alle adverteerders
voor hun steun!

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

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



HERSENGYMNASTIEK
OPLOSSING NOVEMBER:

WINNAARS: 
• Jozef Huyghe (K 163)

• Alice Dewancker (K 259)

• Albert Dallequin 

(CDV De Plataan)

• Marie Louise Dedeyne 

(Emmaüs - K 012)

NIEUWE OPGAVE: WOORDZOEKER
Schrap alle woorden uit de lijst. Ze zitten horizontaal of vertikaal, in het rooster verborgen. 

De letters die in de leesrichting overblijven, vormen een woord.

HELIKOPTER

KASSA

KASTEEL

KLEI

KLEURKRIJT

LEGO

POPPENKAST

SCHOMMEL

SKEELERS

SKELTER

SPRINGTOUW

STOEPKRIJT

TROMMEL

VINGERVERF

VLIEGER

WASCO

WINKELTJE

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

Oplossing afgeven in het afdelingsbureau of aan de receptie vóór 20 november 2022.

HERSENGYMNASTIEK 35

O C S A W K A S S A W P

K N K L E I K U F F U O

F R E V R E G N I V O P

L V L I E G E R E O T P

E J T L E K N I W G G E

E L E M M O H C S E N N

T R R T R O M M E L I K

S H E L I K O P T E R A

A K L E U R K R IJ T P S

K L T IJ R K P E O T S T

Oplossing: 

R

R

K

A

E

E

E

N

N

R

K

N

E R

Z

Z

E

L

E

E

Z

E

E

E

Z

L

E N



 

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

RUIMDIENST

ONTSTOPPINGEN

INDUSTRIËLE REINIGING

057 33 38 55 - www.lefevervgn.be

T 051 40 63 15

Stationsstraat 302, 8890 Moorslede

WWW.BEROEPSKLEDING-LANDUYT.BE

UIT SYMPATHIE


