Jouw naam: .......................................................................................................................................................
Jouw adres: .......................................................................................................................................................
Jouw telefoon: ..................................................................................................................................................
Jouw mailadres: ................................................................................................................................................
Kruis de uitstappen aan waaraan je wenst te helpen.
1. ROLSTOELWANDELINGEN voor de bewoners van DE WINGERD
Ik kan een rolwagen duwen op:
☐ Donderdag 12 april ☐ Maandag 25 juni
☐Maandag 6 augustus
2. ROLSTOELWANDELINGEN voor de bewoners van DE BUSSEBOOM
Ik kan een rolwagen duwen op:
☐ Dinsdag 17 april
☐ Maandag 9 juli
☐Donderdag 16 augustus
3. ROLSTOELWANDELINGEN voor de bewoners van DE BOLLAARD & KORTVERBLIJF
Ik kan een rolwagen duwen op:
☐ Dinsdag 24 april
☐ Dinsdag 17 juli
☐Maandag 20 augustus
4. ROLSTOELWANDELINGEN voor de bewoners van DE VOUTE
Ik kan een rolwagen duwen op:
☐ Maandag 7 mei
☐ Dinsdag 24 juli
☐Maandag 27 augustus
5. ROLSTOELWANDELINGEN voor de bewoners van DE LOFT
Ik kan een rolwagen duwen op:
☐ Dinsdag 15 mei
☐ Maandag 30 juli
☐Dinsdag 4 september
6. ROLSTOELWANDELINGEN voor de bewoners van WZC EMMAUS
Ik kan een rolwagen duwen op:
☐ Maandag 14 mei
☐ Dinsdag 5 juni
☐Donderdag 26 juli
☐ Woensdag 22 augustus
☐ Maandag 10 september
7. AFSPRAKEN BIJ ROLSTOELWANDELINGEN
Aanwezig zijn om 14.00u en terug om ± 15.30u.
Nadien koffietafel voor de begeleiders en de bewoners in de cafetaria.
We vertrekken voor elke wandeling uit de polyvalente zaal van het OLV Gasthuis (Ieperstraat 130).
Voor de bewoners van Emmaüs, vertrekken we vanuit de cafetaria (Oostlaan 15).
Als de wandeling niet doorgaat, word je in de voormiddag (tussen 9.00 en 13.00u) verwittigd.
8. UITSTAP VOOR GEÏNTERESSEERDE BEWONERS: zaterdag 7 juli Donkere Ommegang
Aanwezig zijn om 15.15u en terug om ± 17.15u.
☐ Ik wens een rolwagen te duwen. Na de ommegang komen de bewoners terug naar het OLV GASTHUIS.
9. UITSTAPPEN IN KLEINE GROEP
Af en toe organiseren we een marktbezoek, bibliotheekbezoek, bezoek hoppemuseum, winkelbezoek, …
met enkele bewoners.
☐ Ik ben bereid om begeleider te zijn bij dergelijke activiteiten en word hiervoor een paar dagen vooraf
gecontacteerd.

10. UITSTAP
We voorzien dit jaar een uitstap naar Ieper. De uitstap gebeurt met de busjes van De Plataan en auto’s.
Omwille van praktische redenen laten we geen 3-deurs auto’s meerijden.
Dit jaar passen we de uren van onze uitstap wat aan. We vragen om aanwezig te zijn om 10.00u. We zijn
terug om ± 16.00u. We voorzien ’s middags een broodjesmaaltijd en na de wandeling is er koffie en taart.
Dinsdag 22 mei: uitstap met de bewoners van DE WINGERD
☐ Ik wens een bewoner te begeleiden op de uitstap.
☐ Ik wens te rijden met mijn auto en heb plaats voor ______________ personen.
Donderdag 31 mei: uitstap met de bewoners van DE BUSSEBOOM
☐ Ik wens een bewoner te begeleiden op de uitstap.
☐ Ik wens te rijden met mijn auto en heb plaats voor ______________ personen.
Donderdag 7 juni: uitstap met de bewoners van DE BOLLAARD & KORTVERBLIJF
☐ Ik wens een bewoner te begeleiden op de uitstap.
☐ Ik wens te rijden met mijn auto en heb plaats voor ______________ personen.
Donderdag 14 juni: uitstap met de bewoners van DE VOUTE
☐ Ik wens een bewoner te begeleiden op de uitstap.
☐ Ik wens te rijden met mijn auto en heb plaats voor ______________ personen.
Dinsdag 19 juni: uitstap met de bewoners van DE LOFT
☐ Ik wens een bewoner te begeleiden op de uitstap.
☐ Ik wens te rijden met mijn auto en heb plaats voor ______________ personen.
☐ Ik ben bereid om mijn aanhangwagen mee te brengen om rolwagens te vervoeren en word hiervoor
altijd vooraf verwittigd.
11. AUTOTOCHTEN (KAPELLETJESTOCHT REGIO VLETEREN)
Om 13.00u verzamelen de auto’s op de parking hoofdingang (Ieperstraat 130) en parking klooster
(Ieperstraat 134). We maken een tocht van ong. 50 km.
Terug om ± 16.00u. Omwille van praktische redenen laten we geen 3-deurs auto’s meerijden.
Dinsdag 11 september: autotocht DE WINGERD
☐ Ik wens te rijden met mijn auto en heb plaats voor ______________ personen.
Dinsdag 18 september: autotocht DE BUSSEBOOM
☐ Ik wens te rijden met mijn auto en heb plaats voor ______________ personen.
Donderdag 27 september: autotocht DE BOLLAARD & KORTVERBLIJF
☐ Ik wens te rijden met mijn auto en heb plaats voor ______________ personen.
Dinsdag 2 oktober: autotocht DE VOUTE
☐ Ik wens te rijden met mijn auto en heb plaats voor ______________ personen.
Donderdag 11 oktober: autotocht DE LOFT
☐ Ik wens te rijden met mijn auto en heb plaats voor ______________ personen.
☐ Ik ben bereid om mijn aanhangwagen mee te brengen om rolwagens te vervoeren en word hiervoor
altijd vooraf verwittigd.
12. UITSTAPPEN MET ALLE BEWONERS SAMEN (BEWONERS OLV GASTHUIS & EMMAUS):
DONDERDAG 5 JULI – ZIEKENDIENST ST.-JANSKERK
☐ Ik kan een rolwagen duwen.
Aanwezig zijn om 14.00u en terug om ± 16.30u.
13. VRIJWILLIGERSWERK
Wie, naast het begeleiden van een bewoner bij de uitstappen, geïnteresseerd is in nog ander
vrijwilligerswerk is altijd van harte welkom en kan contact opnemen met Brecht.

Gelieve dit ingevulde exemplaar voor 17 maart 2018 terug te bezorgen aan Brecht CAULIER
(vrijwilligers@olvgasthuis.be – 057 34 69 12).
Als er zich in de loop van het jaar een wijziging voordoet in hetgeen u op dit overzicht invulde,
wil zo vlug mogelijk verwittigen.

