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Voorwoord
Beste lezers,
We mochten de voorbije maand stap voor stap het gevoel van
herwonnen vrijheid ervaren… wat doet het deugd om weer
families en bezoekers in ons woonzorgcentrum te mogen
verwelkomen, en niet in het minst voor de bewoners. Dank om
toch verder de maatregelen zoals mondmaskers, registratie,
handontsmetting… te blijven volgen.
Ook de cafetaria “De Madelon” en bijhorend terras is weer
dagelijks open. Heel wat nieuwe vrijwilligers hebben zich hiervoor
geëngageerd. Dankzij hen kunnen we weer dagelijks open
houden. We zijn hen dan ook heel dankbaar.
In juni mochten we geleidelijk al wat meer… en dat deden we dan
ook corona-proof. We zwaaiden twee trouwe medewerkers uit,
Marika en Fabienne. We wensen hen veel geluk met hun pensioen.
In het centrum voor dagverzorging hadden we een geslaagde
opendeurdag. Ook daar kunnen we vanaf 1 juli gelukkig de
maatregelen afbouwen, zodat gezellig samen zitten weer mogelijk
wordt.
We verwelkomen straks weer de jobstudenten. Zij zullen hier
ongetwijfeld ook een stukje vakantiesfeer in huis brengen. Dank
aan alle jeugdige helpers, dankzij hen kunnen onze medewerkers
ook genieten van hun vakantie.
In de assistentiewoningen mogen Ivona en Odiel hun 65-jarig
huwelijk vieren. We feliciteren hen alvast en wensen hen nog vele
gelukkige jaren samen.
Intussen zitten we volop in de EK Voetbal en de Tour-sfeer en
straks komen de Olympische Spelen. We kunnen dit uiteraard niet
zomaar laten voorbij gaan. We zagen reeds mooie beelden van
supporterende bewoners om onze Belgen aan te moedigen. Maar
we gaan ook zelf de sportieve toer op in ons woonzorgcentrum.
Elke week komt een ander discipline aan bod. Trek je sportieve
kledij aan en geef alvast het beste van jullie zelf!
We wensen iedereen een leuk vakantiegevoel, fijne momenten
van genieten op de een of andere manier!
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VAKANTIE...
Vroeg in de ochtend, of een uurtje voor valavond krijg je een van de
heerlijkste momenten van de dag. De vogels slaan een babbeltje
met elkaar. Het licht aan de horizon ziet er speciaal uit, alsof een
doorzichtige sluier over onze aarde is gelegd. Dan vind ik het ideaal
om de wereld buiten rustig te bekijken. In de stille tuin
bijvoorbeeld.
Terwijl iedereen zich in de aanloop naar de zomer begint op te
jagen en vakantieplannen voor Spanje belangrijker vindt dan de
broodnodige inspuiting, kan je gewoon eens lekker vluchten in je
hoofd. Het kost geen enkele eurocent. Het is doodsimpel, het doet
zo'n deugd.
Raymond heeft er een prachtig liedje over gemaakt: "In mijn
hoofd". Wie? Wel, Raymond Van het Groenewoud. Net als bij Elvis
van de Presleys en Eddy (Merckx) moet men bij de zanger met de
opvallende kin alleen zijn voornaam uitspreken. Dan weet men
direct over wie het gaat. Wel, hij zingt: "In mijn hoofd is alles heel
eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Het is prettig
toeven in mijn hoofd..."
Als je doet zoals Raymond het zingt, dan wordt de zomer zoveel
mooier. Op die manier moet je niet sleuren met valiezen om naar
vreemde landen te trekken. Geen paniek dat je je zwempak
vergeten bent. Droom even weg in een makkelijke stoel en in een
flits ben je aan de andere kant van de wereld. Als je daar geen
goesting in hebt, blijf maar rustig hier. Want je kan bijvoorbeeld
altijd in je hoofd terugreizen naar de zomers van vroeger. De koeien
die met hun staart de vliegen wegslaan, de geurende weiden, de
Tour de France die nooit lijkt te eindigen, een ijsje aan de voordeur.
En wordt zelfs dat vermoeiend, knipper gewoon met je ogen en je
bent zo hier terug. Laat de wereld zich maar opjagen, in de file
kruipen of rondspurten om rap dat ene zomerkleedje nog te vinden.
In je hoofd is alles heel eenvoudig. Het is prettig toeven in je hoofd.
Probeer maar eens.
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Bewonersinfo
We verwelkomen...
BEWONERS WOON- EN ZORGCENTRUM
Mevr. Dumoulin Henriëtte: woont sedert 29-04-2021 in kamer 010 van De 2 Linden.
Henriëtte werd geboren op 26-06-1931 te Staden.
Dhr. De Ruytter Willy: woont sedert 03-05-2021 in kamer 014 van De 2 Linden.
Willy werd geboren op 08-04-1937 te Klerken.
Mevr. Despeghel Andrea: woont sedert 03-06-2021 in kamer 102 van De 2 Linden.
Andrea werd geboren op 06-05-1935 te Izegem.
Mevr. Casier Denise: woont sedert 01-06-2021 in kamer 027 van Watervliet 0.
Denise werd geboren op 27-03-1936 te Woumen.
Dhr. Morreel Guido: woont sedert 22-06-2021 in kamer 130 van Watervliet 1.
Guido werd geboren op 16-04-1934 te Zarren.

BEZOEKERS CDV DE CORVER
Dhr. Masschelein Daniël: geboren in Staden op 09-10-1941.
Daniël is woonachtig te Staden.
Dhr. Degryse Antoon: geboren te Roeselare op 30-08-1954.
Antoon is woonachtig te Staden.

Welkom in ons huis, jouw kamer,
de dagzaal, onze tafel, in onze grote familie,
met jouw verhalen in onze wereld, voel je thuis.
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Bewonersinfo
We verwelkomen...
BEZOEKERS CDV HET KLOOSTERHOF
Mevr. Morael Viviane: geboren in Veurne op 24-07-1935.
Viviane is woonachtig te Diksmuide.
Dhr. Clauw Raymond: geboren in Houthulst op 26-11-1942.
Raymond is woonachtig te Diksmuide.
Mevr. Rotsaert Marie-Jeanne: geboren in Stuivekenskerke op 24-03-1941.
Marie-Jeanne is woonachtig te Diksmuide.
Mevr. Declerck Marcella: geboren in Oostkerke op 07-04-1942.
Marcella is woonachtig te Diksmuide.
Dhr. Debacker Julien: geboren in Ruislede op 29-08-1930.
Julien is woonachtig te Vladslo.
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Bewonersinfo
We nemen afscheid van...
BEWONERS WOON- EN ZORGCENTRUM
Dhr. Demeulenaere Frans: woonde op kamer 023 van Watervliet 0.Frans werd geboren op
16-01-1943 te Klerken en overleed op 17-05-2021.
Mevr. Moenaert Monique: woonde op kamer 158 van Watervliet 1.
Monique werd geboren op 26-01-1948 te Houthulst en overleed op 19-05-2021.
Mevr. De Molder Micheline: woonde op kamer 102 van De 2 Linden.
Micheline werd geboren op 20-03-1937 te Houthulst en overleed op 23-05-2021.
Mevr. Hendrycks Antoinette: woonde op kamer 130 van Watervliet 1.
Antoinette werd geboren op 30-06-1936 te Houthulst en overleed op 30-05-2021.
Mevr. Huyghebaert Jan: woonde op kamer 012 van De 2 Linden.
Jan werd geboren op 30-11-1932 te Olen en overleed op 06-06-2021.

BEZOEKERS CDV DE CORVER
Mevr. Ryckewaert Agnes: was woonachtig te Esen.
Agnes werd geboren op 21-10-1935 en overleed op 22-05-2021.

Onze orechte deelneming
bij het overlijden van uw geliefd familielid.
Mogen goede herinneringen het verlies verzachten...
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Pastoraal nieuws
Dit jaar konden we (weer) niet op bedevaart gaan.
Maar we sloegen de handen in elkaar om de mensen
toch een alternatief aan te bieden.
We organiseerden een Mariawandeling. In en rond
WZC Cassiers organiseerden wij rustplaatsen waar er
verteld werd over het leven van Maria, de blijde
mysteries, het leven van Bernadette, enkele
getuigenissen...
De Mariawandeling eindigde aan de Lourdesgrot.
Alleen de weergoden waren ons niet zo gunstig
gezind. Het regende pijpestelen en het was erg koud
tijdens de maand mei.
Maar toch hebben vele mensen de wandeling (of een
deeltje ervan) gedaan en waren tevreden.
Zo werd de meimaand toch nog een beetje
bedevaartmaand.
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Dementie aan het woord
Beste familie, beste bewoner,
In deze editie wil ik het hebben over de problemen die vaak op het pad komen bij mensen
met dementie. Want niet enkel krijgt men moeite met het onthouden van zaken. Ook op
gevoelsmatig vlak komen er immers drempels die soms zorgen voor moeilijker te hanteren
gedrag.
Als familie of mantelzorger heb je misschien al meegemaakt dat er dingen worden gezien
of gehoord die er niet zijn? Denk maar aan een uitspraak zoals “dat kindje wil niet
weggaan uit mijn zetel”, terwijl deze niet aanwezig is in de kamer. Of de misvatting dat je
niet zijn familie bent, maar twee minuten later wel terug herkend wordt. Misschien merk
je depressieve klachten, angsten of een onveiligheidsgevoel op? Het moeilijkst om mee om
te gaan zijn misschien wel de pure gedragsproblemen zoals de onrust die komt bij het
vallen van de avond, de rusteloosheid die uren kan duren. Ook zijn er vaak frustraties en
agressieve gevoelens. Dit komt onder andere vanuit de achteruitgang van hersenfuncties.
Dit zorgt voor verlies van dagstructuur, niet begrijpen van de gesprekken, zich niet kunnen
uitdrukken…
We kunnen ons familielid, onze bewoner helpen door te zoeken naar de oorzaak van het
gedrag. We zien het gedrag dan ook als een signaal voor een onderliggende oorzaak.
Samen kunnen we op zoek gaan naar oplossingen. We kunnen kijken of de bewoner nood
heeft aan drinken, eten of pijnstilling. Of onze communicatie aanpassen zodat we
begrijpbaar zijn. Vaak zoeken we ook een gepaste daginvulling voor de bewoner om de
onrust tegen te gaan. De kamer herkenbaar maken en een vaste dagstructuur bieden kan
ook een oplossing zijn.
Bij vragen kan je me steeds bereiken via mail
op refdementie@wzccassiers.be of je vind me
terug op de afdeling 2 linden.
Afsluiten wil ik met een gedicht,
Laurence
Referentiepersoon dementie

Nu lekker even niets!
Een kriebel in mijn buik
Mijn hart bonkt in mijn keel
Zweterige handen
In mijn lijf gebeurt zoveel
O als ik het maar goed doe
Anders hoor ik er niet bij
Ik wil zo graag, ik weet niet hoe
Ze kijken allemaal naar mij
Overal geluiden
Nooit is het eens stil
Ik kan niet eens meer praten
Over wat ik nou graag wil
Het leven is zo druk
En zomaar op een keer
Wordt alles me teveel
En ben ik mezelf niet meer
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Fotoalbum
MEI
In de week van 10 mei organiseerde het woonleefteam van Cassiers, onder het motto: "Als
de bewoners niet naar de kermis kunnen, brengen we de kermis zelf naar de bewoners"
een eigen Vlaamse Kermis!
De bewoners konden, volledig coronaproof én in afdelingsbubbels, genieten van diverse
volksspelen, verse oliebollen, suikerspin en popcorn. Aan al die lachende gezichten te zien
was het een groot succes!!
Op 17 mei kwamen de zevendejaars verzorging van 't Saam Diksmuide langs, dit voor een
wensenproject bij enkele bewoners van De Twee Linden in functie van hun eindwerk.
Hiervoor namen ze de zorg voor die mensen over en koppelden dit aan een leuke
activiteit. Er was alvast veel ambiance op de afdeling!
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Fotoalbum
JUNI
Op 1 juni was het een zonnige dag vol muziek en ambiance! Radio 't Saam Karavaan
kwam langs om radio te maken, verzoeknummers te spelen en bewoners, vrijwilligers en
medewerkers te interviewen. Er werd afgesloten met een live muziekoptreden door Arjen
Vanhuyse. Het was echt genieten voor de bewoners! Nogmaals een dikke merci aan 't
Saam Diksmuide voor de organisatie, jullie zijn altijd welkom! :-)
Ook supporteren voor de Rode Duivels en op tijd en stond een hapje en een drankje werd
niet vergeten in juni!
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Personeelsnieuws
Op 31 mei namen we afscheid van Marika Blanckaert. Na meer dan 30 jaar dienst gaat zij
met welverdiend pensioen! De hele dag stond in het teken van haar afscheid: 's morgens
klonken we samen met de medewerkers en directie op haar pensioen, in de namiddag
waren het de bewoners die haar een mooi afscheid bezorgden.
Nogmaals een dikke proficiat met je pensioen, Marika, en nu GENIETEN maar!
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Personeelsnieuws
Op 24 juni namen we afscheid van Fabienne Muylle. Ook zij gaat na 20 jaar dienst bij WZC
Cassiers op welverdiend pensioen! Fabienne werd door haar collega's van De Twee Linden
en de directie verrast met een afscheidsreceptie en een mooi afscheidsgeschenk! Ook
haar kleinkindje Lara kwam even langs.
PROFICIAT!! Geniet volop van je pensioen, Fabienne!
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Puzzeltijd
Met geheugentrainingen kunt u uw brein actief houden en vergeetachtigheid
verminderen.
Niet voor niets geeft Stichting Alzheimer Nederland aan dat de kans op dementie
wordt verminderd als u uw hersens actief gebruikt.

Welke ogen ontbreken op de dobbelsteenzijden zodat de reeks logisch wordt
voortgezet ?
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Kun jij alle woorden terugvinden?
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Bewoners WZC

Bezoekers CDV De Corver

02 juli 1926

Georgette Beauprez

06 juli 1927

Elza Haerynck

04 juli 1926

Robert De Vos

17 juli 1937

Rosa Rommelaere

04 juli 1938

Michel Desomer

25 juli 1940

Godelieve Hoet

06 juli 1927

Elza Haerynck

21 aug 1940

Maria Vandecandelaere

08 juli 1929

Roger Rambour

26 aug 1938

Alice Bosch

17 juli 1931

Paula Verbrugghe

30 aug 1954

Antoon Degryse

17 juli 1926

Maria Man

31 aug 1937

Maria Devos

18 juli 1933

Mariëtte Hoorelbeke

28 juli 1938

Sylvette Danneel

28 juli 1942

Jacqueline Beauprez

30 juli 1931

Ivonne Perdu

03 aug 1927

Yvette Van Brabant

22 aug 1927

Georgette Hoorelbeke

22 aug 1947

Jacqueline Dehoorne

24 aug 1940

Willy Allemeersch

31 aug 1931

Romanie Depredomme

Bezoekers CDV Het Kloosterhof
05 juli 1938

Georgette Vermeersch

24 juli 1935

Viviane Morael

09 aug 1959

Joan Vansevenant

20 aug 1958

Mireille BogaertJulien

29 aug 1930

Debacker

Bewoners Assistentiewoningen
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06 juli 1927

Elza Haerynck

07 juli 1935

Nicole Vandamme

13 juli 1937

Maurice Lemahieu

28 juli 1925

Edith Vannoorenberghe

16 aug 1932

Maria Delputte

Internetten
Onze moeder was een schat
Die kookte, naaide, dagelijks bad
Nimmer was haar iets te veel
Ieder kreeg op tijd zijn deel
En vader kreeg voor ieder klusje
Altijd weer een dankbaar kusje
's Avonds rustig bij de haard
's Zondags lekker appeltaart
Helaas, 't is over met de pret
Mammie is aan 't internet
Nog steeds is pappie in de weer
Maar hij krijgt geen kusje meer
Zit vaak zielig bij de buis
Mammie liefkoost nu een muis
Nooit meer is er appeltaart
't is Hotmail, dot com en apestaart
Zelden is er warm te eten
Haar kookkunst is ze mooi vergeten
Internetten uur na uur
Eten trekken uit de muur
Een bal gehakt en een kroket
Want mammie is aan 't internet
Laatst verloor zij duizend yen
Poker spelen met d'n Zapaen
En een man uit San Francisco
Wil nu met haar naar de disco
Ze deed zich voor als een jonge meid
En nu raakt ze hem niet meer kwijt
Pappie gaat alleen naar bed
Want mammie is aan 't internet!
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Komende activiteiten
Komende activiteiten juli - augustus 2021
Maandag 5 juli: Aftrap zomerprogramma 'SPORT' met voetbalwedstrijd
Week 5 juli: Thema balsporten
Maandag 12 juli: Wandelen De 2 Linden
Week 12 juli: Thema fietsen
Maandag 19 juli: Wandelen Watervliet 0
Week 19 juli: Thema dansen
Maandag 26 juli: Wandelen Watervliet 1
Week 26 juli: Thema dansen
Maandag 2 augustus: Wandelen Watervliet 0
Week 2 augustus: Thema gevechtssport
Maandag 9 augustus: Wandelen Watervliet 1
Week 9 augustus: Thema balsporten
Maandag 16 augustus: Wandelen De 2 Linden
Week 16 augustus: Thema sport algemeen
Maandag 23 augustus: Wandelen Watervliet 0
Week 23 augustus: Thema paardensport
Maandag 30 augustus: Wandelen Watervliet 1
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CDV De Corver & De Link
Afgelopen activiteiten
Om er op ons best uit te zien tegen de zomer organiseerden we een echte verwennamiddag. Eerst was
het even wennen aan het idee maar eenmaal we begonnen waren, waren de dames al helemaal
verkocht. Dit mag alvast nog eens op onze agenda komen!
De traditionele kermisweek van Houthulst werd gevierd. Deze keer niet in het dorp. Voor de gelegenheid
veranderde de cafetaria in een grote kermisattractie. En natuurlijk werden onze papa's en mama's op
HUN dagje eens goed verwend.
We organiseerden op zaterdag 19 juni een opendeurdag. Hiermee gaven we alle inwoners van groot
Houthulst en deelgemeenten de kans om kennis te maken met ons team, onze werking en ons mooi
gebouw. Het werd volledig coronaproof georganiseerd. We hoorden heel wat bewondering bij de
geïnteresseerden. Ze waren onder de indruk van ons gebouw en onze manier van werken. Wie niet kon
langskomen, is altijd welkom voor een kennismaking!

Agenda juli - aug
Nu de zomer stillaan in zicht is, hopen we samen met jullie op mooi weer! Zo kunnen we tal van
zomerse activiteiten organiseren. Denk maar aan mocktails, fruitsalade, wandelingen, ...
We kijken ook uit naar de komst van onze jobstudenten Emely Marie en Nevin. Zij waren vorig jaar ook
van de partij. Met hun jonge leeftijd en frisse ideeën werken zij mee aan een warme zomer voor onze
bezoekers.
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CDV Het Kloosterhof
Afgelopen activiteiten
We hebben zowel onze mannen als vrouwen in de bloemetjes
gezet voor Moeder- en Vaderdag. Ze genoten van een
dessertbordje en een streekbierennamiddag. Daarnaast
mochten we reeds enkele keren in onze gezellige tuin
vertoeven. De kaartliefhebbers konden ook al terug een
spelletje wagen!

Agenda juli-augustus
Deze zomer zorgen we voor aangepaste activiteiten: een
mocktail, gebakje, gymnastiek of een quiz.
Er is voor elk wat wils!
We kijken uit naar de komst van onze jobstudent Indra!
Alvast welgekomen!
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Assistentiewoningen De Oude Hulst
Ook de flatbewoners genoten van 't Saam Karavaan, de
muziek en het live-optreden! Achteraf werden ze uitgenodigd
om samen in de cafetaria het middagmaal de nuttigen.
Het was een gezellige dag.
Onze vrijwilligers Anna, Erna en Martin gingen langs in de
flatjes en trakteerden er met een ijscoupe en een
fruitbrochette.
Dit was een welgekome verrassing tijdens de warme dagen.
We kijken alvast uit naar een mooie zomer!
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De Cuyper Odiel en Debouck Ivona zijn op 4 juli 2021 65 jaar gehuwd.
4/07/1956 – 04/07/2021
In 1955, leerden Odiel en Ivona elkaar kennen via gemeenschappelijke familie. Een tante van Ivona kwam
vanuit haar woonplaats in Frankrijk, die tegen Lourdes lag, naar Mount sur Marchienne, waar Ivona toen met
haar broers, zussen en ouders woonde, om bij hen te logeren. Toen die tante terug moest vertrekken, wou ze,
dat Ivona voor een 5-tal dagen meeging met haar. Maar ondertussen was ook Odiel met zijn vader, die ook
familie was van die tante van Ivona, naar Mont sur Marchienne afgezakt om eveneens mee te gaan. Vader
stemde uiteindelijk toe en Ivona ging dus mee.
In de terugreis, toen ze bijna in Parijs waren, wisselden Odiel en Ivona de eerste woordjes uit… en al snel sloeg
de vonk over… Ivona herinnert zich nog allemaal goed en ook bij Odiel verschijnt er een lachje als Ivona het
verhaal vertelt. Daarna ging Odiel één maal per maand Ivona bezoeken in Mont sur Marchienne want Odiel
woonde nog altijd bij zijn ouders in de Brandhoekstraat te Klerken. Het was dus een hele trip om elkaar te
zien.
Al snel, na één jaar verkering, meer bepaald 4 juli 1956, traden Odiel en Ivona in Mont sur Marchienne in het
huwelijksbootje. Het pas getrouwd stel ging wonen in het ouderlijk huis van Odiel. In juni 1957 werd hun
eerste zoon Dirk geboren. Vier jaar later, in november 1961 werd de tweede zoon Jean geboren. Jean is
getrouwd met Katrien Noyez en heeft twee zonen, Tom en Sam.
Odiel De Cuyper is geboren in de Brandhoekstraat 12 te Klerken op 12
september 1924. Vader Cyrillus De Cuyper en moeder Camilla Beheydt
hadden een boerderij. Odiel was de oudste van zes kinderen en heeft
één zus Paula verloren aan 10- jarige leeftijd. Odiel liep school te
Klerken tot op 14- jarige leeftijd maar ging niet graag naar school. Na de
schooltijd was het tijd om vader en moeder thuis te helpen met de
boerderij. Ook toen hij getrouwd was, heeft hij verder geboerd.
Ondertussen is hij werkeigenaar geweest tijdens de oorlog en heeft hij
16 maanden moeten onderduiken. Na 12 jaar verder te boeren was het
tijd om iets anders te doen. Hij ging werken bij veevoeders Breyne te
Houthulst. Daar heeft hij 21 jaar gewerkt, tot aan zijn pensioen.
Ivona Debouck, maar de mensen zeggen Ivonne, is geboren op 29
december 1933 te Koekelare. Vader André Debouck en moeder Zulma
Vermeersch hadden eveneens een boerderij. Ze waren thuis met elf
kinderen waarvan 3 al jong gestorven zijn. Ivona liep school te Koekelare
tot 13 jaar. Na de schooltijd hielp ze ook haar ouders op de boerderij.
In 1951, Ivona was toen 17 jaar, verhuisde het gezin Debouck naar Mont
sur Marchienne. Daar hadden haar ouders een stal en melkerij gekocht.
Ivona hielp daar ook mee, haar job bestond uit het melken van koeien
met de hand omdat zij dat best kon. Nadat ze huwde met Odiel
verhuisde ze naar de Brandhoekstraat 12, waar ze verder meehielp op
de boerderij. Toen Odiel ging werken bij de veevoeders, had Ivona een
job in het MPI te Klerken. Na 10 jaar wou Ivona parttime werken omdat
ze sukkelde met haar gezondheid, maar in het MPI kon men dat toen
nog niet en zo is ze dan nog 10 jaar op de ziekenbond geweest.
De grootse hobby van Odiel was het onderhouden van de tuin en
biljarten. Ivona haar grootste hobby was dansen. Ze danste 25 jaar en
was ingeschreven in verschillende dansclubs. Op 18 mei 2009 is het paar
verhuisd naar de zorgflats ‘ de Oude Hulst’. Odiel kan zijn dag heel goed
vullen met de ‘kaarten’ uit te leggen, de dagelijkse krant en hij laat
hem verder verwennen met wat lekkers van eten en drinken en de
welverdiende rust. Ivona is nog steeds erg actief. Ze doet nog veel van
haar huishoudelijke taken. Tijdens de vrije tijd gaat Ivona graag fietsen,
puzzelen, om boodschappen, …
We wensen Ivona en Odiel van harte proficiat met hun ‘briljante’
huwelijksjubileum en nog vele gezonde en liefdevolle jaren toe.
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Dienstencentrum De Schakel
Coördinator: Chantal Denolf
Broeders Xaverianenstraat 12
8650 Houthulst

TEL: 051/69 71 76
dienstencentrum@wzccassiers.be

Het lokaal dienstencentrum heeft zijn deuren terug geopend.
We verwelkomen jou graag voor een lekkere dagschotel in het buurtrestaurant van
Houthulst en Merkem, je kan onze menu's terugvinden op de website van het LDC.
www.ldcdeschakel.be
Heb je een vraag, probleem of wil je advies, maak dan een afspraak met de
seniorenconsulent op maandag, woensdag of vrijdagvoormiddag.
De chauffeurs van het MMC vervoeren jou graag naar jouw afspraak of gaan samen met
jou om boodschappen.

Seniorenfietsers Houthulst
De seniorenfietsers zijn terug trouw op post de donderdagnamiddag voor een
ontspannend ritje met de fiets in groep. Onderweg houden ze een pitstop voor een
drankje en/of hapje.
Wil je ook graag meefietsen? Dat kan!
We verzamelen wekelijks op donderdag om 13u30 aan LDC De Schakel, vertrek om 13u45.

Petanqueclub
In zaal Stationshuis te Merkem kun je op donderdag terecht voor een spelletje petanque
(indoor). Er worden telkens 2 partijen gespeeld met tussenin een pauze.
We verwachten jou om 13u45.

31

Breiclub De Slekkebreiers
Hou je ook van breien of haken? Wil je dit op een gezellige manier beleven samen met
anderen? Kom dan op maandagnamiddag om 13u30 of donderdagavond om 19u30 naar
het breicafé! Ambiance verzekerd!

Reserveren voor de activiteiten van het dienstencentrum en het
buurtrestaurant is noodzakelijk en kan ten laatste de dag vooraf!
051 69 71 76

dienstencentrum@wzccassiers.be
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Dienstencentrum De Klaproos
Coördinator: Patricia Azou
Beerststraat 36
8600 Vladslo

TEL: 051/43 44 34
deklaproos@wzccassiers.be

Dienstverleningen/activiteiten van LDC De Klaproos:
• Praat en koffiebar Zorgzame Buurt
- elke donderdag van 14u00 - 16u00
• Gezondheidsconsult
- 2-wekelijks op woensdag
• Info en sociaal advies
- moeilijkheden met je paperassen?
Neem contact met mij op!
• Kapster en medische pedicure
- op afspraak!
• Strijkatelier PARTOE
- dagelijks open van 10u00 - 16u30
- voorwaarden:
www.dienstenchequespartoe.be
• Troostplek FERM
- dagelijks toegankelijk van 9u00 - 21u00

ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 - OPENDEURDAG
Opendeurdag van het centrum voor dagverzorging Het Kloosterhof, lokaal
dienstencentrum De Klaproos, dienstenchequebedrijf PARTOE en de Minder
Mobielen Centrale.
Feestelijke opening van de Troostplek FERM!
Meer info volgt, volg ons zeker op facebook!

33

Praat- en koiebar "Zorgzame Buurt"
· Wekelijks kan je langskomen voor een gezellige babbel, een potje koffie, een
verfrissende frisdrank of een pintje
· Onze vrijwilligsters Mia Smagghe, Jo Verstraete en Katrien Becue zullen ons
wekelijks bij staan zodat de openingsuren zeker een garantie zijn op
donderdagnamiddag. Zij zullen de drankkaart af en toe aanvullen met iets lekkers:
een verse pannenkoek, een lekkere wafel of een verfrissend apero-hapje.
· Openingsuren: 14:00-16:00
· Heb je zin in gezellig Samen-zijn, petanque, muziek, volkspelen en/of samen
wandelen? kom zeker langs! Geef je interesse door...dan organiseren we voor elk wat
wils!

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

Meer info en aankondigingen van onze
activiteiten via de nieuwsbrief!
Vraag nu de nieuwsbrief aan via
patricia.azou@wzccassiers.be
T: 051 43 44 34 / 0491 61 36 15
E: deklaproos@wzccassiers.be

Volg je ons al op Facebook?
Zoek naar: lokaaldienstencentrumvladslo
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