
’T GASTHUYZEKEN
jaargang 30 / nr. 374 / OKTOBER 2020

MAANDELIJKS HUISKRANTJE VAN OLV GASTHUIS

Dag van de jeugdbeweging
VRIJDAG 23 OKTOBER



VOORWOORD

Beste lezer,

Jaarlijks zijn vele leden van Chiro, KSA, scouts,… trots om op de dag van de jeugdbeweging 

(dit jaar op vrijdag 23 oktober) in hun uniform naar school te gaan. We laten in dit nummer 

dan ook graag een aantal mensen aan het woord rond hun (vroegere) ervaringen en/of 

herinneringen aan hun tijd in de jeugdbeweging.

Het coronavirus blijft ons jammer genoeg nog een tijdje parten spelen. In die zin kunnen we 

veel activiteiten die we anders in het najaar met veel plezier op de agenda zetten niet laten 

doorgaan: het personeelsfeest, het bedankingsfeest voor onze vrijwilligers, de modeshow,... 

brengen teveel mensen in een beperkte ruimte samen en zijn daarom geschrapt. Maar we 

blijven op zoek gaan naar alternatieven en zaken die wel kunnen en we proberen ook in 

kleine groepen met de bewoners bezoekjes te brengen buiten het woonzorgcentrum.  

Zo zijn een deel van onze bewoners naar het Pensionaat in Abele geweest.

Daarnaast zetten we ook alles op alles om onze bezoekregeling zo ruim mogelijk te 

houden. Wanneer we samen de basisvoorzorgsmaatregelen goed opvolgen:

• Handhygiëne 

• Afstand houden 

• Mondmasker – ook tijdens het bezoek op kamer -  

kunnen we blijven inzetten op deze broodnodige sociale contacten met een beperkt risico 

voor onze bewoners en bezoekers. We blijven dit tot vervelens toe herhalen, maar het is 

dan ook uiterst belangrijk! Iedereen bedankt om hier aan mee te werken.

Veel leesplezier!

Mieke Vandeputte, directeur
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EVEN STILSTAAN BIJ
15 OKTOBER - DAG VAN DE SPIRITUELE ZORG
We weten en ervaren het allemaal: kwaliteitsvolle zorg houdt rekening met de hele mens: niet 

alleen zijn lichamelijke dimensie, maar ook zijn sociale, psychische en spirituele. 

Misschien nog meer dan voordien is de spirituele dimensie in deze coronatijd van grote betekenis.

Reeds enkele jaren organiseert de Pastorale beroepsgemeenschap een “Dag van de spirituele 

zorg“, telkens op 15 oktober. Ieder jaar wordt deze dag ook onder een speciaal thema geplaatst. 

Dit jaar is het thema: 

“KOESTER JE ZEGENINGEN”

Het biedt ruimte om na te denken over de 

eigen kleine of grote zegeningen. Staan we 

er wel voldoende bij stil dat niet alles zo 

vanzelfsprekend is? Dat wij als mens zoveel 

kregen en krijgen? Denken we alleen al maar 

aan ons leven, aan de wonderen in de natuur, 

aan behulpzame mensen die ons pad kruisen 

op het juiste moment, op de juiste plaats… 

Volgend Afrikaans spreekwoord zegt niet voor niets: 

“Al wie ik ben is genade, al wat ik heb, is slechts geleend.”

Waar mensen dankbaar voor zijn, vertelt ons immer veel over wat ze waardevol vinden, wat hen 

zin geeft in het leven. Met andere woorden: “dankbaarheid geeft ons een inkijk in de spirituele 

dimensie van mensen.” Bovendien helpt dankbaarheid om de zin van het bestaan op te merken, 

ook in moeilijke tijden. Het zorgt ook voor een sterkere sociale verbondenheid. Dus reden te 

meer om deze innerlijke houding te cultiveren in ons dagdagelijkse doen en laten. 

Goede God,

Wij danken u om al het goede dat wij mogen doen,

om al het goede dat wij mogen ondervinden.

Wij danken u om de genegenheid van onze familieleden en vrienden.

Om de goedheid van hen die zieken verzorgen en helpen, 

om de troost van hen die op bezoek komen.

Wij danken u, God,

dat wij mogen ontdekken

dat al het goede 

teken van uw Liefde is.



VAN ALLES WAT 
DE JEUGDBEWEGING
CHIRO ABELE 
DOOR MARGOT VANOOST (MEDEWERKER ANIMATIE)

Wanneer ben je lid geworden? 

Van het eerste leerjaar tot het vijfde 

middelbaar ben ik lid geweest van Chiro 

Abele. Daarna was ik nog 5 jaar leidster. Ik 

werd lid omdat mijn broer toen ook in de 

chiro zat en de meeste kinderen van mijn 

klas er ook naar toe gingen. In totaal ging ik 

16 keer op kamp waarvan 10 jaar als lid, 5 jaar 

als leiding en dit jaar nog een keer als oud-

leiding. 

Wat blijft je het meeste bij? 

Er is me heel veel bijgebleven van mijn 

tijd bij Chiro Abele! Elk zomerkamp, de 

jaarlijkse Sinksenkermis in Abele, de gewone 

chirozondagen,... Maar als ik één iets moet 

kiezen dat er uit sprong, was het misschien 

wel ons jubileumweekend in 2017. Ik was 

toen leidster en zat mee in de werkgroep 

voor de organisatie van het weekend. Chiro 

Abele bestond 50 jaar dus wilden we er 

iets speciaals van maken. Een heel jaar 

vooraf planden we activiteiten, zochten 

we oude foto’s, regelden we artiesten 

en contacteerden we oud-leiding. Op 

vrijdagavond van het feestweekend kwam 

Sam Gooris optreden, zaterdag hielden 

we een kindernamiddag met verschillende 

springkastelen, gevolgd door een BBQ 

en een fuif. Op zondag hielden we een 

misviering gevolgd door een spelnamiddag 

en kampvuur exclusief voor mensen die lid 

zijn of ooit lid waren van Chiro Abele. Het 

was een heel mooi weekend waar we nog 

vaak met veel voldoening aan terugdenken. 

Waarom ging je zo graag naar de Chiro? 

Omdat het als lid een erg zorgeloze en 

plezante periode was. De leiding deed 

steeds haar best om originele spellen voor te 

bereiden en de leden een leuke namiddag te 

bezorgen. In de jaren wanneer ik zelf leiding 

was, kreeg ik meer verantwoordelijkheid 

en voelde ik mij echt verbonden met de 

medeleiding. Door samen activiteiten te 

organiseren, op kamp te gaan, een spaghetti-

avond te houden, leer je elkaar echt kennen 

en samen te werken.  

Wat heeft het je bijgebracht?

Het heeft me heel veel bijgebracht! Eerst 

en vooral heb ik er vrienden voor het leven 

gemaakt. Daarnaast heb ik ook geleerd dat 

ieder zijn/ haar eigen talent heeft, dat niet 

iedereen altijd dezelfde mening deelt maar 

dat dit enkel kan opgelost worden door te 

praten en ook dat vele handen licht werk 

maken. Mijn tijd bij Chiro Abele was een 

mooie levensles waar ik nog altijd heel veel 

mooie herinneringen aan heb! 
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SCOUTS POPERINGE
DOOR BRENT DE SOETE 
SCOUTSNAAM: BEHULPZAME BEVER

Ik ben Brent, stagiair op het tweede 

verdiep in het OLV Gasthuis en 

werk daar 3 dagen per week. Naast 

mijn studie als zorgkundige en 

mijn stage hier in het OLVG, ben 

ik ook nog zeer actief in de Scouts 

van Poperinge. Daar begin ik nu 

aan mijn achtste jaar als lid. Ik ben 

begonnen bij de Scouts toen ik 

15 was en zat in de groep “Givers 

hoppebellen”. Misschien kennen 

sommigen onder jullie dit ook?

Wat doen we bij de scouts? Wij 

spreken elke zaterdag af in ons 

lokaal van 14 tot 16 uur. Samen 

met de leiding en de gasten 

spelen we veel spelletjes zoals 

ruige pleinspelen of een stadsspel 

in Poperinge. In de 3 jaar dat ik 

lid was, heb ik me natuurlijk rot 

geamuseerd. 

Toen koos ik ervoor om leiding te 

geven, zelf allerhande spelletjes 

te maken en te spelen samen met 

de kinderen. Ik begin nu aan mijn 

5de jaar als leider waarvan al 4 jaar 

bij de jongste kinderen. Ik doe dit 

met veel plezier en vind het zeker 

een must omdat je veel dingen bij 

kan leren. Je leert er zelfstandig 

worden, je ravot elke week 

opnieuw en je maakt de kinderen 

blij. 

Natuurlijk geven wij niet alleen 

leiding. We hebben ook ons jaarlijks 

pastafestijn en onze fuiven die we 

organiseren. Ook hier help ik graag 

aan mee. 

KSA 
DOOR E.H. LAMBERT (AALMOEZENIER)

Ik werd lid van de KSA toen ik 12 jaar was en naar het 

Sint-Vincentiuscollege in Ieper mocht gaan. Om lid te 

worden, moest je proeven doorstaan en bewijzen dat 

je tegen een duwtje kon. We hadden vergaderingen 

waar we zongen, toneel speelden en op dropping 

uitgezet werden. Groet aan de vlag en KSA-lied 

behoorden tot de morgenactiviteiten. We waren ‘toffe 

kerels’ en lieten het horen.  

Toen ik in 1955 aan het Sint-Stanislascollege in 

Poperinge benoemd was, werd ik onmiddellijk 

aangesteld als proost van een groep toffe KSA-

keikoppen. Ik heb de allerbeste herinneringen aan de 

leiders die enthousiast voor de groep stonden. 

We deden meer dan alleen maar spelletjes, leefden 

mee met de actualiteit hielden fietstochten en 

werden nog meer keikop. Ieder jaar was er een thema 

waarvoor we ons 100% inzetten. Het woordje van de 

proost was onvermijdelijk in iedere vergadering. 

Toen ik in 1980 pastoor werd in de Onze-Lieve-

Vrouwparochie bleef ik trouw meeleven met de 

KSA. De jaarlijkse eucharistie in de kerk en op de 

kampplaats waren hoogtepunten van het jaar en 

dat kan je moeilijk in woorden uitdrukken. Velen 

herinneren zich nog de sfeer en de hartelijkheid van 

die vieringen. 

 

Is er verschil van de tijd van toen en nu? De inzet 

en het enthousiasme zijn gelijk, maar de middelen 

verschillen. Ik geef één voorbeeld: mededelen van 

activiteiten. Vroeger eerst alles manueel intikken op 

een speciaal blad, dan de stencilmachine insmeren 

met inkt, manueel zoveel keren met de hand draaien 

als er doordrukken moesten gemaakt worden. De 

machine reinigen, handen wassen en fier dat we 

waren met de afdruk. Nu een tikje en alles komt 

geteld uit de kopieermachine. We duimen voor allen 

die zich inzetten voor de jeugd en voor de ouders 

die de leiders en leidsters een klopje op de schouder 

geven. Een pluim voor allen die zich voor een 

jeugdbeweging inzetten. 
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SCOUTS DOOR ZR. RITA (PASTORAAL MEDEWERKSTER)

Mijn herinneringen aan de scouts, de jeugdbeweging waarvan ik van 1970 tot 1978 deel uitmaakte, 

liggen al meer dan 40 jaar terug. Ik denk echter nog met veel vreugde terug aan de wekelijkse 

samenkomsten van onze groep meisjesgidsen in het Limburgse Beringen waar ik toen woonde.

Ontspanning, sport en spel stonden regelmatig op het programma, maar ook het aanleren van 

allerhande vaardigheden zoals koken en bakken, eerste hulp bij ongevallen, technieken van 

knopen leggen tot signalen geven kwamen aan bod. Voor echte scouts betekent dit echter 

niet overnachten in een gezellig chalet of een knus huisje, maar in tenten die we de eerste 

dag zelf moesten opzetten. Ook de tafels en banken, een haardvuur en zelfs het toilet werden 

eigenhandig gemaakt. De aangeleerde technieken van het ‘sjorren’ waren daarbij een noodzaak. 

De kampdagen waren goed en gevarieerd gevuld. ’s Morgens werd tijdens een klein ritueel met 

een passend morgengebed de vlag gehesen. Tegen de avondschemering weerklonk dan het 

bekende lied: ‘O Heer, d’avond is neergekomen...’ terwijl de vlag weer omlaag gelaten werd. 

Wellicht is het voor kinderen en jongeren van onze tijd moeilijk te begrijpen maar wij hadden in die 

10 dagen geen gsm, internet of andere sociale media. Niemand had er ook nood aan. We genoten 

van de schoonheid van de natuur en van de gezellige ontmoetingen met elkaar…. Vooral ’s avonds 

toen we bij het kampvuur uit volle borst zongen en soms ook bulderden van het lachen.
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DEMENTIEVRIENDELIJKE WANDELING: QUIZ
Gedurende de hele septembermaand kon je in 

Poperinge de dementievriendelijke wandeling 

doen. Tijdens deze route van 2,2 km kon je 

op de 10 zitbanken letterlijk even stilstaan 

bij dementie. Je vond er info, tips, weetjes,… 

én quizvragen om deel te nemen aan onze 

dementievriendelijke wandeling- quiz. Deze 

maand maken we ook de winnaar van de quiz 

bekend, maar we willen graag iedereen de 

kans geven om jullie kennis over dementie te 

testen. Hieronder vinden jullie de vragen terug. 

Op het einde van deze vragenlijst kunnen 

jullie controleren of jullie antwoorden correct 

zijn en vind je wat extra informatie rond het 

thema. 

VRAGENLIJST      
1. Hoeveel kans heeft  om dementie 

te krijgen? Som de 7 belangrijkste 

beïnvloedende factoren op.

A. 1/7                 B. 1/3                 C. 1/5 

2. Dementie is altijd erfelijk? 

A. ja                    B. nee

3. Het aantal mensen met dementie zal ten 

gevolge van de vergrijzing, tegen 2060 … 

A. verdubbeld zijn

B. verdriedubbeld zijn 

C. stabiel blijven

4. Hoeveel tijd zit er tussen de eerste 

symptomen en de diagnose? 

A. gemiddeld 1 à 2 jaar 

B. gemiddeld 2 à 3 jaar

C. gemiddeld 3 à 4 jaar 

5. Wat is de meest voorkomende vorm van 

dementie? 

A. Alzheimer dementie

B. Jongdementie 

C. Parkinsondementie

6. Gemiddeld hoeveel jaar leeft iemand met 

dementie? 

A. 5 jaar          B. 10 jaar          C. 8 jaar 

7. Dementie is meer dan alleen vergeten. Wat 

zijn de eerste verschijnselen van dementie? 

Duid alle juiste antwoorden aan:

A.  moeite om zich iets herinneren wat kort 

geleden is gebeurd

B.  incontinentie

C.  moeite om zich aan te passen aan nieuwe 

omstandigheden

D.  moeite om zich te oriënteren

E.  beven

F.  moeite om het juiste woord te vinden

G. vallen

H.  moeite om nieuwe dingen te leren

I.  niet meer kunnen stappen

J.  emoties niet onder controle kunnen houden

K. moeite met beslissingen nemen

L. slaapproblemen

M. moeite met rekenen en met geld omgaan

N. slikproblemen

8. Medicatie kan  de ziekte …

A. stoppen      B. afremmen      C. omkeren

9. Hoeveel procent van de mensen met 

dementie wordt thuis verzorgd? 

A. 50%

B. 60%

C. 70% 

10. Leeftijd is de belangrijkste risicofactor 

voor dementie. De kans op dementie neemt 

sterk toe met de leeftijd. Om de hoeveel 

seconden valt ergens ter wereld de diagnose 

dementie?

A. 4 seconden 

B. 10 seconden 

C. 16 seconden
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ANTWOORDEN

Vraag 1 - Antwoord A

1/5. Bij vrouwen is dit 1/3 door doordat hun 

levensverwachting hoger is. Bij mannen is dit 

1/7. Belangrijkste beïnvloedende factoren:

• Lage mentale activiteit (tijdens het leven 

weinig uitdagingen in werk, hobby, sociale 

activiteiten en opleiding)

• Roken

• Weinig bewegen

• Depressie

• Hoge bloeddruk (vanaf middelbare leeftijd)

• Diabetes

• Sterk overgewicht (vanaf middelbare 

leeftijd)

Vraag 2 - Antwoord B

Erfelijke vormen van dementie zijn zeldzaam. 

Deze vormen van dementie treffen mensen 

vaak al ver voor het 65e levensjaar. Iemand 

met een eerstegraads familielid (ouder, broer 

of zus) die na het 65e levensjaar dementie 

kreeg, heeft zelf slechts een klein verhoogd 

risico op de ziekte.

Vraag 3 - Antwoord A

Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor 

dementie. De kans op dementie neemt sterk 

toe met de leeftijd:

• Ruim 10% van de mensen boven de 65 jaar 

heeft dementie.

• Ruim 20% van de mensen boven de 80 jaar 

heeft dementie.

• Ruim 40% van de mensen boven de 90 jaar 

heeft dementie.

Het aantal mensen met dementie zal als 

gevolg van de vergrijzing tegen 2060 

verdubbeld zijn! 

In Vlaanderen hebben in 2020, volgens 

een schatting op basis van het EuroCode-

risicomodel, 136.624 mensen dementie.

Vraag 4 - Antwoord B

Er is een periode van ongeveer 1 jaar tussen 

de eerste symptomen van dementie en het 

melden ervan aan een vriend of de eigen 

partner. Pas 2 tot 3 jaar na de eerste tekenen 

wordt de diagnose gesteld door een arts. Bij 

jongdementie duurt dit nog eens dubbel zo 

lang.

Vraag 5 - Antwoord A

De meest voorkomende vorm van dementie 

is de ziekte van Alzheimer (ca. 70%).

• Ziekte van Alzheimer: de zenuwcellen 

van de hersenen sterven geleidelijk af. De 

oorzaak is de opeenstapeling van het eiwit 

amyloïd tussen de zenuwcellen. Naast die 

zogenaamde seniele plakken ontstaan er 

ook afwijkingen in de zenuwcellen zelf, die 

bestaan uit kluwens van eiwitten van het 

skelet van de cel. De eerste tekenen doen 

zich gemiddeld voor rond 65 jaar.

• Fronto-temporale dementie: een 

verzamelnaam voor verschillende vormen. 

Bij één groep zijn er vooral taalproblemen, 

een andere subgroep vertoont 

voornamelijk gedragsstoornissen.

• Vasculaire dementie: een relatief frequente 

vorm die het gevolg is van een gebrekkige 

doorbloeding. Het gaat om patiënten 

die bijvoorbeeld werden gereanimeerd 

na een hartstilstand of die een beroerte 

(herseninfarct) doormaakten.

• Diffuse Lewy Body Disease (DLBD): een 

ziekte die het midden houdt tussen de 

ziekte van Alzheimer en de ziekte van 

Parkinson.

• Minder voorkomende vormen van 

dementie zijn Chorea van Huntington, de 

ziekte van Creutzfeldt-Jakob en alcohol-

dementie.
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Vraag 6 - Antwoord C

Mensen met dementie leven gemiddeld 8 

jaar met de aandoening. Gedurende het 

ziekteproces nemen zowel het aantal als de 

ernst van de klachten toe.

Vraag 7

Antwoorden A – C – D – F – H – J – K – M 

De eerste verschijnselen van dementie 

verschillen per persoon en per type van 

de aandoening. Meestal kaart de partner 

of een familielid het zogenaamde ‘niet-

pluisgevoel’ aan. Aanleiding zijn vaak subtiele 

maar terugkerende geheugenklachten, 

gedragsproblemen en veranderingen in 

karakter.

De eerste verschijnselen van dementie zijn 

meestal subtiele gedragsveranderingen. Alles 

waar iemand het hoofd bij moet houden, 

kost een persoon met dementie extra 

inspanning: een televisie-uitzending, een 

gesprek volgen, plannen maken, dingen op 

een rijtje zetten, administratie bijhouden, 

problemen oplossen en beslissingen nemen.

Iemand met dementie krijgt bijvoorbeeld 

moeite met:

• zich iets herinneren wat kort geleden is 

gebeurd

• zich aanpassen aan nieuwe 

omstandigheden

• zich oriënteren

• het juiste woord vinden

• nieuwe dingen leren

• zijn emoties onder controle houden

• beslissingen nemen

• rekenen en met geld omgaan

Vraag 8 - Antwoord B

Er is geen genezing mogelijk, maar de 

gevolgen van dementie zijn in sommige 

gevallen tijdelijk af te remmen met 

medicijnen. Er zijn medicijnen die de 

symptomen verlichten of die het verloop 

van de aandoening kunnen vertragen. 

Daarnaast zijn er niet-medicamenteuze 

behandelingen voor dementie die tot doel 

hebben de persoon met dementie en zijn 

naaste omgeving te helpen omgaan met de 

aandoening.

Vraag 9 - Antwoord C

Dementie treft ongeveer 3 keer zoveel 

betrokken personen (naasten die voor de 

zorg instaan en professionele hulpverleners) 

als het aantal mensen met dementie zelf.

70% van de mensen met dementie woont 

thuis en wordt verzorgd door hun naaste 

familie en/of omgeving.

Vraag 10 - Antwoord A

Elke 4 seconden krijgt iemand ergens 

ter wereld dementie. Volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie is dementie 

prioriteit nummer één.
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WEEK VAN DE KUNST
 
Kunst… Een manier om je uit te drukken, je 

gevoel met of zonder woorden naar buiten 

te brengen… Wanneer men het moeilijk vindt 

om de ‘ juiste’ woorden te vinden, kan kunst 

een ideale uitlaatklep zijn voor ons allen. 

Daarom organiseren wij in Emmaüs de ‘Week 

van de kunst’. Tijdens deze week zal er een 

tentoonstelling zijn met werkjes die een band 

hebben met het huis. Bv. personeelsleden of 

bewoners die hun eigen werkjes zullen delen 

met andere geïnteresseerden. Daarnaast 

zijn er allerhande activiteiten voorzien zoals 

keramiek, vilten, muziek, woord, …

Om onze samenwerking met de 

kunstacademie als nauwe buren te 

onderhouden, kunnen we gebruik maken 

van hun oven om onze werkjes af te bakken 

en zijn we uitgenodigd om eens rond te 

neuzen in de verschillende lokalen die ze 

gebruiken voor hun kunstlessen.

Bij deze doen we graag een warme oproep 

naar bewoners, personeel van Emmaüs of 

hun familie om hun kunst te delen met ons. 

Breng je tekeningen of schilderijen, poëzie, je 

mooiste verhalen, je diepste zieleroerselen, 

je meest artistieke foto’s, … genaamtekend 

binnen bij aan de receptie tegen 21 oktober 

zodat ook jouw 

kunst deel 

kan uitmaken 

van onze 

tentoonstelling. 

We kijken er 

naar uit om 

de nieuwe 

Picasso’s en 

Michelangelo’s 

te verwelkomen!

MOBIELE CAFETARIA 
IN EMMAUS
In afwachting dat cafetaria De Plokker 

opnieuw open mag, willen we de 

bewoners toch de mogelijkheid bieden 

om gebruik te maken van het aanbod 

van de cafetaria. Vanaf 7 oktober zal de 

Mobiele Cafetaria in Emmaüs wekelijks 

op woensdagnamiddag langs komen op 

de afdeling. Een drankje kost is 0,75 euro, 

een versnapering (chips, wafel, reep 

chocolade, ijsje, smarties) 0,30 euro.

Aanbod: Pils – Hommelbier – Kriek

Omer – Trappist 8° – Leffe blond

Rode of witte wijn – Koffie – Thee 

Cécemel (koud / warm) – Cola (zero)

Limonade – Water (plat / bruis)  

Ananassap – Sinaasappelsap 

Tönissteiner Orange – Chocolade

Chips (zout / paprika) – Wafel 

Smarties – IJsje

Aan de bezoekers en familie kunnen we 

geen drankjes aanbieden omdat we erover 

willen waken dat het mondneusmasker 

tijdens elk bezoek aangehouden blijft.

Heb je bemerkingen, suggesties of heb je 

liever niet dat de mobiele cafetaria bij je 

langskomt, laat dit weten aan Silke of Stijn.

CAFETARIA IN OLV 
GASTHUIS
De cafetaria in OLVG Gasthuis 

is voorlopig nog gesloten voor 

bezoekers en familie. De bewoners 

kunnen er wel dagelijks terecht 

tussen 14.30 en 16.00 uur voor een 

drankje en/of een versnapering. 

Bij mooi weer kunnen ze dit ook 

nuttigen in de binnentuin. 
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OKTOBER
 
We zijn al weer terug oktober… De hommelpluk 

is voorbij en we kunnen genieten van de mooie 

hoppedecoratie in de gangen en livings van het 

woonzorgcentrum. Hoewel we in september 

nog vele prachtige zomerdagen hadden, mer-

ken we aan enkele kleine zaken dat de herfst 

stilletjes aan in ’t land is: de dagen worden kor-

ter, de avonden worden killer… 

Aan het begin van de herfst organiseren we 

normaal gezien onze modeshow maar dit jaar 

moeten we deze annuleren omwille van corona.

Op donderdag 4 oktober vieren we het feest 

van SINT-FRANCISCUS, patroonheilige van de 

congregatie van de Zusters van het OLV GAST-

HUIS. Deze heilige staat gekend als een grote 

dierenvriend. Daarom nodigen we familieleden, 

vrijwilligers en medewerkers uit om op woens-

dag 21 oktober tussen 14.30 en 16.00 uur langs 

te komen met hun huisdier in het OLV Gasthuis. 

In Emmaüs gaat dit door op dinsdag 6 oktober, 

wanneer ook Stal Léon langskomt met enkele 

ruiters te paard. De dieren komen samen met 

hun baasje langs op de verschillende kamers. 

Wie dit wenst, kan contact opnemen met de 

animatie. Deze namiddag wordt georganiseerd, 

rekening houdend met de corona-

richtlijnen.

Verder tonen 

we nog een 

dierenfilm, 

spelen we 

een 

dierenquiz… 

Kortom 

een beestige 

boel.

Deze zomer vielen heel wat grote uitstap-

pen in het water omwille van corona. Van 

zodra het wat mogelijk was, trokken we er 

toch op uit met kleine groepjes bewoners. 

In oktober hopen we op af en toe nog 

wat goed weer om deze kleine uitstappen 

verder te zetten. In plaats van onze grote 

autotochten plannen we in de eerste helft 

van oktober bezoeken met kleine groepjes 

bewoners waarbij we een bezoek brengen 

aan de bewoners hun vroegere woonplaats.

Daarnaast organiseren we ons maandelijks 

ontbijtbuffet per afdeling en zijn er dage-

lijks allerhande activiteiten in de verschil-

lende livings.

In Emmaüs organiseren we in oktober ook 

‘Week van de kunst’ van 26 tot en met 30 

oktober. Hier laten we onze creatieve ge-

dachten de vrije loop met tal van activiteiten 

en is er gedurende de week een tentoon-

stelling met kunstwerken van zowel bewo-

ners als medewerkers.   

Wekelijks komt hier ook de mobiele cafeta-

ria langs op woensdag voor wie een drankje 

of versnapering wenst.

We wensen jullie een fijne oktobermaand 

en sluiten af met volgende weerspreuk: 

‘Is oktober warm en fijn, 

het zal een scherpe winter zijn; 

maar is hij nat en koel, 

’t is van een zachte winter

’t voorgevoel.’

In oktober organiseren we enkele 

gezamenlijke maaltijdmomenten, 

ontbijtbuffetten, we roeren eitjes naar 

keuze…
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TERUGBLIK OP
Fingerfood – Hoppepluk
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TERUGBLIK OP
Uitstap – Wandeling naar 't Stadspark – Sint-Sixtus - Gymnastiek
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TERUGBLIK OP
Jeu de boule – Tour de France – 65 jaar huwelijk André en Mariette



TERUGBLIK OP 15

TERUGBLIK OP
Ontbijtbuffet – Skypen – Manillen
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TERUGBLIK OP
Barbeque
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TERUGBLIK OP
Bezoek 't Pensionaat – Soep maken
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OP HET BORD: OKTOBER

DONDERDAG 01.10.2020
Choco

Aardappelsoep
Blinde vink / mosterdsaus

Geglaceerde wortelen
Aardappelen

Pralinémousse

Tonijnsalade 
Kaas – hesp

VRIJDAG 02.10.2020
Confituur

Courgettesoep
Schelvisfilet / witte wijnsaus

Pastinaakstamppot
IJsje

Kalkoensalami
Kaas – hesp

ZATERDAG 03.10.2020
Chocolade

Erwtensoep
Kalkoenragout / tomatensaus

Spaanse groenten / aardappelen
Yoghurt

Preskop met mosterd
Kaas – hesp

 
ZONDAG 04.10.2020

Rozijnenbrood / koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Rundstong / Madeirasaus

Warme appel / aardappelnootjes
Taart

Haringsalade
Kaas – hesp

MAANDAG 05.10.2020
Confituur

Pastinaaksoep
Gebakken kipfilet / kerriesaus

Ananas / rijst
Speculoospudding

Belegen kaas
Kaas – hesp

DINSDAG 06.10.2020
Smeerkaas

Getomateerde runderbouillon
Mini-vleesbrood / kriekensaus

Witte kool / aardappelen
Fruit

Croque monsieur
Kaas – hesp

WOENSDAG 07.10.2020
Luikse siroop

Seldersoep
Rosbief / sjalottensaus

Salade / frietjes
Koek

Maredsous
Kaas – hesp

DONDERDAG 08.10.2020
Choco

Groentesoep
Koninginnehapje

Gestoofde champignons / puree
Chocolademousse

Ardeens gebraad
Kaas – hesp

VRIJDAG 09.10.2020
Confituur

Pompoensoep
Gebakken witvis / saffraansaus

Gebakken venkel
Geplette aardappelen

IJsje

Pistolet
Kaas – hesp

ZATERDAG 10.10.2020
Chocolade

Preisoep
Pasta bolognaise

Yoghurt

Kipfilet
Kaas – hesp

ZONDAG 11.10.2020
Rozijnenbrood / koekenbrood

Tomatensoep
Gebakken beenham / honingsaus
Perzik / hertoginneaardappelen

Taart

Vleessalade
Kaas – hesp

MAANDAG 12.10.2020
Confituur

Wortelsoep met koriander
Hongaarse varkensgoulash

Rijst
Aardbeienpudding

Filet de York
Kaas – hesp

DINSDAG 13.10.2020
Smeerkaas

Minestrone
Gebakken kipfilet / gevogeltejus

Andijvie in de room / aardappelen
Fruit

Loempia met rijst
Kaas – hesp

WOENSDAG 14.10.2020
Peperkoek

Witloofsoep
Luikse balletjes

Rauwkost / frietjes
Koek

Kruidenkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 15.10.2020
Choco

Groentesoep
Kalkoengebraad / tijmsaus

Savooikoolstamppot
Crème van mango en abrikoos 

Kop in tomaat
Kaas – hesp
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VRIJDAG 16.10.2020
Confituur

Venkelsoep
Koolvisfilet / visvelouté

Boontjes / karnemelkpuree
IJsje

Vissalade
Kaas – hesp

ZATERDAG 17.10.2020
Speculoos

Maïsroomsoep
Bloedworst / ajuinsaus

Rode kool met appel / puree
Yoghurt

Abdijkaas
Kaas – hesp

ZONDAG 18.10.2020
Rozijnenbrood / koekenbrood

Tomatenroomsoep
Gebakken kalfsrollade / sinaasappelsaus
Parijse wortelen / aardappelwafeltjes

Taart

Meesterlycke
Kaas – hesp

MAANDAG 19.10.2020
Confituur

Pompoensoep
Kalkoenlapje / braadjus

Spruitjes met peperkoek / puree
Chocoladepudding

Hespenworst
Kaas – hesp

DINSDAG 20.10.2020
Smeerkaas

Kippenbouillon
Ovenschotel Parmentier met spinazie

Fruit

Quiche
Kaas – hesp

WOENSDAG 21.10.2020
Luikse siroop

Broccolisoep
Varkensmignonette / champignonsaus

Rauwkost/ frietjes
Koek

Mimolette
Kaas – hesp

DONDERDAG 22.10.2020
Speculoospasta

Ajuinsoep
Gebakken kipfilet / boursinsaus

Gestoofde courgette / pasta
Stracciatellamousse

Kalkoenfilet
Kaas – hesp

VRIJDAG 23.10.2020
Confituur

Pastinaaksoep
Fishstick / remouladesaus

Rapenstamppot
IJsje

Sandwich met  chocolademelk
Kaas – hesp

ZATERDAG 24.10.2020
Koetjesreep

Preisoep
Chipolata / vleesjus

Appelmoes / aardappelen
Yoghurt

Zalmsalade
Kaas – hesp

ZONDAG 25.10.2020
Rozijnenbrood / koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Lamsstoofpotje

Vergeten groenten / kroketten
Taart

Rambol
Kaas – hesp

MAANDAG 26.10.2020
Confituur

Spinaziesoep
Slavink / braadjus

Gebakken schorseneren / aardappelen
Tweekleurenpudding

Champignon à la Grèque
Kaas – hesp

DINSDAG 27.10.2020
Honing

Chinese bouillon met paksoi
Kippenbout / mosterdsaus

Groene kool in room / puree
Fruit

Karnemelk-stampers met ei
Kaas – hesp

WOENSDAG 28.10.2020
Peperkoek

Champignonsoep
Hamburger / saliesaus

Salade / frietjes
Koek

Raclettekaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 29.10.2020
Choco

Groentesoep
Kalkoengebraad / gevogeltejus

Gestoofde prei / pasta
Speculoosmousse

Kipsalade
Kaas – hesp

VRIJDAG 30.10.2020
Confituur

Erwtensoep
Tongrolletjes / nantuasaus

Knolselderstamppot
IJsje

Kalfsbrood
Kaas – hesp

  
ZATERDAG 31.10.2020

Chocolade

Pompoensoep
Vlaamse stoverij

Wortelen / aardappelen
Yoghurt

Edam
Kaas – hesp

Smakelijk!
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BEWONERS- EN 
MEDEWERKERSNIEUWS
VERJAARDAGEN

BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Wo. 07/10 Geneviève Vanuxem (K 124 B) 90 jaar

Wo. 14/10 Simonne Duyver (K 150) 86 jaar

Do. 15/10 Georgette Delannoy (K 130) 92 jaar

Do. 22/10 Thérèse Paesschesoone (K 187)  86 jaar

Za. 24/10 Anna Brysbaert  (K 136) 85 jaar

Di. 27/10 Jerôme Maekelberg (K 214) 87 jaar

Vr. 30/10 Germaine Pittillion (K 28) 84 jaar

WIJ VERWELKOMEN...
Jeannine Leys-Plancke (K 261) uit Watou.

Paula De Leyn-Vandenbunder (ZF 4) uit Poperinge.

Hugo Ryckewaert (K 252) uit Poperinge.

Christiane Gesquiere (K 169) uit Poperinge.

Proficiat!

OPGENOMEN IN DE  
GENADE VAN DE HEER
WZC OLV GASTHUIS
• Gerard Verdonck, echtgenoot van Aline 

Persoon, overleden op 4 september op 

88-jarige leeftijd.

• Maria Struye, overleden op 6 september 

op 89-jarige leeftijd.

• Esther Vercruysse, echtgenote van 

Herman Lebbe, overleden op  

12 september op 95-jarige leeftijd.

• Maurice Top, overleden op 13 september 

op 94-jarige leeftijd.

• Gerarda Regheere, overleden op  

13 september op 88-jarige leeftijd.

• Lucienne Verbeke, overleden op  

15 september op 99-jarige leeftijd.

WZC EMMAUS
Germain Viane, overleden op  

19 september op 95-jarige leeftijd.

GASTEN DVC DE PLATAAN
Vr. 02/10 Christiane Demol 65 jaar

Zo. 04/10 Marcella Vermeulen 82 jaar

Do. 08/10 Joseph Debaene 85 jaar

Ma. 12/10 Maria Top     87 jaar

Do. 15/10 Margriet Goussey 85 jaar

Vr. 16/10 Paul Gekiere 81 jaar

BEWONERS WZC EMMAUS
Do. 01/10 Agnes Deforche 98 jaar

Do. 01/10 Maria Mestdagh 83 jaar

Do. 15/10  José Neuville 75 jaar 

Za. 17/10 Guilliaum Tylleman 90 jaar

Za. 24/10 Godelieve Boudry    82 jaar

Zo. 25/10 Georgetta Govaere    89 jaar

Di. 27/10 Maria Verhulst    95 jaar

Vr. 30/10 Denise Spiessens    86 jaar

PERSONEEL
Vr. 02/10 Inge Pouseele

Ma. 05/10 Sara Arteel, Jolien Six

  en Lynn Clynckemaillie

Di. 06/10 Lucrèse Vandenbroucke

Zo. 11/10 Heidi Vermeulen

Wo 14/10 Linda Vandenbilcke en

  Jeroen Theeten

Vr. 16/10 Eveline Hayaert

Ma. 19/10 Tom Deheegher

Vr. 23/10 Marjolein Maerten

Ma. 26/10 Kim Cardon

Wo. 28/10 Sandra Verschaeve

Za. 31/10 Maaike Debaenst
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NIEUW IN DIENST
Ik ben Dave Vanderbeke, een 

jonge dertiger, getrouwd met een 

Iraanse vrouw en papa van Steve 

(1,5 jaar). Als vooropleiding heb Ik 

ergotherapie genoten waarna ik 

mijn master in het management 

en beleid van de gezondheidszorg behaalde. Met mijn 

lerarenopleiding op zak heb ik 5 jaar gedoceerd in het 

hoger onderwijs. De afgelopen jaren combineerde ik 

verschillende leerrijke deeltijdse jobs in AZ Groeninge 

(ontwikkeling van digitale leerpaden, ergotherapie in 

de orthogeriatrie, ondersteunen van de werking van 

de weefselbank, …) en kon ik ook meewerken aan een 

uitdagend e-learning project van hogeschool VIVES in 

samenwerking met verschillende Vlaamse partners. 

Actief kunnen en mogen meedenken, mee vorm 

geven aan de zorg van de toekomst in samenspraak 

met zorgontvangers, hun naasten en collega-

zorgprofessionals leek me altijd al de droombaan. 

Maar genoeg over mij, ik kijk er naar uit om jullie 

verhaal te horen. Wie zijn jullie, wat zijn jullie dromen 

en hoe kunnen we die samen bereiken? In dezer tijden 

hebben we al geleerd hoe te zorgen voor elkaar vanuit 

het motto ‘safety first’. Het zou fijn zijn mocht OLV 

GASTHUIS in de toekomst ook almaar meer spontaan 

gelinkt worden aan de leuze ‘quality first’. Ik hoor dat 

er al heel wat waardevolle initiatieven genomen zijn. 

Laten we daar als team verder strategisch op bouwen 

en een kwaliteitssysteem op poten zetten/houden dat 

onze neuzen in dezelfde richting zal loodsen en zal 

bijdragen tot kwaliteitsborging.

Ik ben Daisy De 

Backer, 28 jaar, 

afkomstig van het 

Oost-Vlaamse 

Wetteren en heb 2 

zussen en 1 broer. 

Samen met mijn 

vriend Pieter 

en onze kat Pebbles woon ik reeds 

een vijftal jaar in Waregem. En ik 

moet zeggen: intussen ben ik de 

Westvlaamse taal dus al een beetje 

gewoon. 

Ik ben afgestudeerd als ergotherapeut 

en ben sinds 2017 ook gerontoloog. 

Ook heb ik reeds wat werkervaringen 

binnen de ouderenzorg achter de rug. 

Dit voornamelijk als ergotherapeut 

binnen woonzorgcentra en 

ziekenhuizen. Daarnaast heb ik ook 

al wat ervaring opgedaan binnen het 

onderwijs en op vlak van management 

en beleid binnen ziekenhuizen.

Mijn hobby’s zijn tuinieren, lopen, 

creatief bezig zijn en lezen. Én uiteraard 

besteed ik momenteel nog veel van 

mijn “vrije” tijd aan het afronden van de 

masteropleiding die ik volg.

Ik werk in het OLV GASTHUIS 

als verantwoordelijke voor de 

paramedici en krijg ook aanvullende 

stafopdrachten.

MEDEDELINGEN
Op 1 september kwam Ria Denys (hotelmedewerker) in dienst.

Op 14 september kwam Daisy De Backer (verantwoordelijke paramedici) in dienst.

Op 1 oktober komt Tibo Wyffels (verpleegkundige) in dienst.

Op 1 oktober komt Dave Vanderbeke (stafmedewerker kwaliteit) in dienst.

Gerard Verdonck, schoonvader van Hilde Van Cayseele (medewerker DVC),  

overleden op 4 september op 88-jarige leeftijd.



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

www.devrieze-fontey.be

www.devrieze-fonteyne.be



HERSENGYMNASTIEK
OPLOSSING SEPTEMBER: Begin september kijkt niet iedere jongere er hoopvol naar uit.

WINNAARS: Lieve Lahousse (DVC De Plataan), Maria Delaplace (K 215),  

Gaby Weemaels (studio 5 – De Vliering), Andrea Pareyn (K 161)

NIEUWE OPGAVES

1. WEGSTREPER
Als je volgens de aanwijzingen de woorden 

wegstreept, blijven er twee woorden over die 

samen een naam vormen van een paddenstoel. 

Streep de woorden weg:

• waar een ‘b’ voor kunt zetten;

• die een walvissoort zijn;

• die, als je ze achterstevoren leest,  

kleuren zijn.

2. GEKRULD
Maak twee dieren met de letters die op de 

krul staan. Je moet alle letters gebruiken 

en ze staan op volgorde.

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

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

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

Oplossing afgeven in het afdelingsbureau of aan de receptie voor 21 oktober 2020.

HERSENGYMNASTIEK 23

EEN
NARWAL
LEEG
ZWAVEL
ORKA

DOOR
AKKER
KOP
VINVIS
AARD
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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


