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Beste allemaal,

Natuurlijk ergert het ook mij af en toe. Net als bij jullie en iedereen
zeker? Piep je ’s morgens vroeg achter het gordijn, dan is het nog
pikkedonker. En later op de dag, rond het vieruurtje, valt de avond als
een betonblok weeral naar beneden. Elk jaar hetzelfde liedje met die
winter en toch kunnen we er maar niet aan wennen. Korte dagen, heel
lang duisternis. Ik zie ook jouw neus hiervoor krullen.

De jongste weken melden verschillende artikels in de krant dat we het
anders moeten aanpakken. Ook op de radio hoorde ik onlangs nog een
goede raad die ons leven totaal op zijn kop zal zetten: we moeten de
winter leren omarmen. Wablief? Jawel, we moeten dat stikdonker
seizoen voortaan liefhebben. Een beroemde schrijfster uit Engeland
vertelt in de gazet dat we die periode met te weinig licht moeten zien
als een ‘goed seizoen van verandering’. Net als de dieren in onze tuin:
een eekhoorn slaat in de herfst een voorraad nootjes op en sluit zich de
hele winter fluitend op in zijn nest. In zijn luie zetel wacht hij gewoon
tot de dagen weer lengen. Dat moeten ook wij blijkbaar meer gaan
doen. Door ons kalmer te houden in de winter, doen we extra krachten
op voor de lente binnenkort. Wat vertragen, toegeven aan de goesting
om ontspannende bezigheden te doen, extra goed voor jezelf zorgen en
het gezellig maken. Inderdaad, een soort winterslaapje houden.

Blijkbaar pakken we het met zijn allen vandaag verkeerd aan. Op de
radio zei een stem: “Waarom nemen we in de zomer een lange vakantie
en rennen we als een gek rond in de winter, wanneer de natuur haar
adem inhoudt en rust?” Euh… daar had ik geen antwoord op. 
Veel gezonde winterdutjes zitten er hier bij ons team momenteel
helaas niet in. Dat hardnekkig c-virus weerhoudt er ons voorlopig van
om de goeie raad van de Engelse schrijfster te volgen. 

Maar laat dit niet beletten dat ik jullie ondertussen toch een
schitterend Nieuw Jaar, een flinke portie gezondheid en veel
aangename geluksmomenten in 2022 toewens!

Gerdy Desmedt
Algemeen directeur
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Bewonersinfo

We verwelkomen...
Bewoners woon- en zorgcentrum

Mevr. Vermeersch Clara

woont sedert 03-11-2021 in kamer 112 - afdeling De 2 Linden.
Clara werd geboren op 21-01-1933 te Houthulst.

Mevr. De Wulf Jeannine

woont sedert 29-11-2021 in kamer 158 - afdeling Watervliet 1.
Jeannine werd geboren op 22-12-1937 te Houthulst.

EZ. Jonckheere Maria

woont sedert 01-12-2021 in kamer 046 - afdeling Watervliet 0.
Zr. Mia werd geboren op 27-01-1930 te Vladslo.

Mevr. Schacht Rosa

woont sedert 07-12-2021 in kamer 126 - afdeling Watervliet 1.
Rosa werd geboren op 12-01-1934 te Houthulst.

Dhr. Simoens Paul

woont sedert 08-12-2021 in kamer 153 - afdeling Watervliet 1.
Paul werd geboren op 01-01-1944 te Woumen.

Mevr. Grossey Aubina

woont sedert 22-12-2021 in kamer 007 - afdeling De 2 Linden.
Aubina werd geboren op 15-02-1934 te Merkem.

Mevr. Noyez Gilberte

woont sedert 23-12-2021 in kamer 108 - afdeling De 2 Linden.
Gilberte werd geboren op 16-11-1940 te Kortemark.

Bewoners assistentiewoningen

Mevr. Gouwy Maria

geboren te Staden op 22-05-1938. Maria nam op 05-11-2021 haar intrek in flat 17.

Dhr. en Mevr. Spriet Antoon - Mia Pattyn

Antoon werd geboren te Oostende op 04-06-1964 en Mia te Diksmuide op 30-12-1947.
Het koppel nam ondertussen hun intrek in flat 4.



Bewonersinfo

We verwelkomen...
Bezoekers CDV De Corver
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Dhr. Maeckelbergh Guido

Guido werd geboren te Reninge op 27-07-1958 en woont in Diksmuide.

Mevr. Rausere Rolanda

Rolanda werd geboren te Ieper op 21-04-1942 en woont in Houthulst.

Mevr. Rausere Rolanda

Rolanda werd geboren te Ieper op 21-04-1942 en woont in Houthulst.

Dhr. Tyberghien Johan

Johan werd geboren te Izegem op 15-06-1936 en woont in Klerken.

Mevr. Eicheer Dora

Dora werd geboren te Wittenberge op 07-06-1828 en woont in Staden.

Mevr. Ascrawat Mia

Mia werd geboren te Lo op 25-06-1946 en woont in Merkem.

Mevr. Gouwy Maria

Maria werd geboren te Staden op 22-05-1938 en woont in Houthulst.

Dhr. Pysson Jacques

Jacques werd geboren te Diksmuide op 04-11-1952 en woont in Diksmuide.

Bezoekers CDV Het Kloosterhof

Mevr. Ongena Ann

Ann werd geboren te Merksem op 30-09-1960 en woont in Diksmuide.

Mevr. Vandamme Maria

Maria werd geboren te Roksem op 20-02-1941 en woont in Diksmuide.

Mevr. Declerck Rachel

Rachel werd geboren te Oostduinkerke op 29-03-1933 en woont in Stuivekenskerke.

Mevr. Marchand Rosa

Rosa werd geboren te Zarren op 06-07-1942 en woont in Diksmuide.



Bewonersinfo

We nemen afscheid van...
Bewoners woon- en zorgcentrum
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Dhr. Beauprez Julien
woonde op kamer 055 - afdeling Watervliet 0.
Julien werd geboren op 13-02-1930 te Klerken en overleed op 31-10-2021.

Dhr. Dochy Willy
woonde op kamer 153 - afdeling Watervliet 1.
Willy werd geboren op 28-07-1935 te Oekene en overleed op 19-11-2021.

Mevr. Deneire Jeanny
woonde op kamer 103 - afdeling De 2 Linden.
Jeanny werd geboren op 07-01-1934 te Staden en overleed op 25-11-2021.

Mevr. Vanbelleghem Godelieve
woonde op kamer 046 - afdeling Watervliet 0.
Godelieve werd geboren op 02-06-1934 te Merkem en overleed op 28-11-2021.

Dhr. Todts Norbert
woonde op kamer 108 - afdeling De 2 Linden.
Norbert werd geboren op 06-10-1945 te Roeselare en overleed op 30-11-2021.

Mevr. Brugghe Godelieve
woonde op kamer 007 - afdeling De 2 Linden.
Godelieve werd geboren op 12-05-1935 te Ledegem en overleed op 09-12-2021.

Dhr. Assez André
André werd geboren op 18-03-1939 te Staden en overleed op 27-11-2021.

Bezoekers CDV De Corver



Pastoraal nieuws

- 8 -

We wensen elkaar dikwijls een goede gezondheid toe, zeker wanneer een nieuw jaar begint. Daaruit blijkt
hoe belangrijk gezondheid voor ons allen is. Het is met geen geld ter wereld te koop.
Hoe anders wordt het leven als we geconfronteerd worden met ernstig ziek zijn. Dan worden we heel
dikwijls geconfronteerd met crisismomenten. Vaak komen dan vragen op zoals: Waarom ik?, Waaraan heb
ik dat verdient?, Waarom overkomt mij dit?, Zal ik sterk genoeg zijn om dit te kunnen dragen? Soms
verlangen we daarbij naar nabijheid om onze pijn, angst en onzekerheid te kunnen delen. Soms hebben we
het ook moeilijk  om ons te tonen in onze zwakheid . We willen niet gezien worden in deze toestand. Eén
ding is zeker: alleen kunnen we ernstig ziek zijn, moeilijk dragen. Dat besef is er ook bij vele goede
medemensen. Het is een heel menselijk gegeven dat we elkaar willen helpen en tot steun zijn in deze
moeilijke periode. We willen letterlijk en figuurlijk elkaars hand vasthouden. Maar soms reiken onze
handen niet ver genoeg.
Wanneer onze handen niet ver genoeg reiken, is er voor de christenen het diepe besef dat ook de hand van
God is er is. En God laat ons nooit in de steek. Zeker niet  op moeilijke momenten in het leven. God wil ons
zalven met zijn liefde en zijn kracht. Dezelfde liefde en kracht die wij kregen bij ons doopsel. Dat gebeuren
wil zeker niet zeggen dat wij de zieke mens loslaten in Gods handen en dat wij alles aan God overlaten. Ook
wij moeten ons blijven inzetten en aandacht geven aan mensen die onze hulp nodig hebben. En dit in het
besef dat onze handen alleen vaak niet volstaan.
Het H. Sacrament van de Ziekenzalving is dan ook geen ‘Laatste Sacrament’, zoals het zo vaak genoemd
wordt. Je hoeft helemaal niet stervende te zijn om het H. Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. Het
is ook geen stervensbegeleiding of iets dat je als gelovige mens ‘moet’ gekregen hebben om het
hiernamaals binnen te gaan. Wat het wel is: een grote Kracht die een ernstig zieke mens in crisis zichzelf
niet kan geven. Een kracht die enorm veel kan betekenen omdat God gezegd heeft: “Ik zal er zijn voor u,
zeker ook in uw ziek zijn, en Ik laat u nooit in de steek”. Dit kan een heel intense ervaring zijn van zich
gedragen en bemind weten, van zich gesterkt voelen om met hernieuwde moed het leven blijvend te
omarmen. 

Zo, ik heb getracht in deze korte tekst iets van duidelijkheid te geven omtrent het H. Sacrament van de
Ziekenzalving en Ziekenzegening, en wens ieder van jullie een goede gezondheid toe in het Nieuwe jaar. 

Priester Christophe
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Wij komen van Oosten, wij komen van ver
A la berline postiljon
Wij zijn er drie koningen met éne ster
A la berline postiljon

Van Cher ami, tot in de knie
Wij zijn drie koningskinderen
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami

Gij sterre, gij moet er zo stille niet staan
A la berline postiljon
Gij moet er met ons naar Bethlehem gaan
A la berline postiljon

Van cher ami, tot in de knie
Wij zijn drie koningskinderen
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami

Te Bethlehem in die schone stad
A la berline postiljon
Maria met haar klein kindeken zat
A la berline postiljon

Van cher ami, tot in de knie
Wij zijn drie koningskinderen
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami

En 't kindeken heeft er zo lange geleefd
A la berline postiljon
DAt 't hemel en aarde geschapen heeft
A la berline postiljon

Van Cher ami, tot in de knie
Wij zijn drie koningskinderen
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami

Ja hemel en aarde en dan nog meer
A la berline postiljon
Dat is een teken van God de Heer
A la berline postiljon

Van Cher ami, tot in de knie
Wij zijn drie koningskinderen
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami

Wij hebben gezongen al voor dit huis
A la berline postiljon
Geef ons een penning, dan gaan we weer naar
huis, A la berline postiljon

Van Cher ami, tot in de knie
Wij zijn drie koningskinderen
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami



Dementie aan het woord
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Vergeten van gebeurtenissen en feiten uit het recente verleden
Moeilijkheden om gewone alledaagse taken uit te voeren
Spraakproblemen
Verminderde interesse in werk, hobby’s en contacten
Moeilijkheden om de weg te vinden in een vreemde omgeving
Verlies van overzicht, inzicht in financiële aangelegenheden
Verkeerd inschatten van gevaar of risico
Stemmingswisselingen, aanhoudende angst, wantrouwen en ergernis
Hardnekkig ontkennen van problemen, vergissingen

Zou mijn ouder, broer/ zus, vriend/ vriendin of ikzelf dementie krijgen? 
Misschien is dit een vraag waar je zelf al eens bij stondstond. Vaak kent dementie een
sluipend begin en worden de eerste symptomen pas achteraf herkend. Snel een diagnose
krijgen kan helpen om je intacte mentale vaardigheden te blijven benutten. 
Ook belangrijke wensen kan je op dit moment nog samen in kaart brengen. Dan kan je als
familie of mantelzorger je beter voorbereiden op de komende uitdagingen.

Hoe herken ik dit dan? Vaak heb je wel een gevoel dat er iets niet pluis is. Dit noemt men het
niet-pluis gevoel bij beginnende dementie. Men neemt bijvoorbeeld minder initiatief in
zaken die hen anders wel interesseerden. Ook komen de geheugenproblemen op de
voorgrond. Al hoort het gemakkelijker iets vergeten natuurlijk ook bij het normale
verouderen. Ook spraakproblemen kan je misschien opmerken, zoals niet meer op bepaalde
woorden komen. Of verlies van oriëntatie in tijd of ruimte. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat
iemand ondanks dat het sneeuwt, niet kan zeggen dat het winter is.

Ik wil dan ook enkele alarmsignalen op een rijtje zetten die kunnen wijzen op dementie:

Deze laatste alarmsignalen kan je terugvinden op de site van ‘Dementie en nu’. 
Ze richten zich via bijeenkomsten naar groepen, om hen meer bij te brengen over dementie.
Dit zijn reeksen van 10 sessies, zowel voor mantelzorgers als voor personen die de diagnose
dementie kregen. 

Wanneer je een vermoeden hebt van dementie en hier graag eens over wil praten, mag je mij
gerust contacteren. Dit kan op het e-mailadres refdementie@wzccassiers.be

Een fijne Kerst en een gelukkig 2022,

Laurence Steen
Referentiepersoon dementie



In de loop van januari schakelen we in ons woonzorgcentrum over op het gebruik van
dekbedden (in plaats van deken + sprei). We kozen voor een 4-seizoensdekbed. 
Dit dekbed wordt gebruikt zonder overtrek, enkel kiezen we ervoor om verder een
bovenlaken te gebruiken, dit voelt comfortabeler om te slapen.

De dekbedden zijn ook gemakkelijk in onderhoud en kunnen zoveel als nodig
gewassen worden. De eigen dekens en bedspreien kunnen dus door de familie terug
meegenomen worden. Het dekbed en het onderhoud ervan wordt door de voorziening
ten laste genomen.

Ik wens jullie veel slaapplezier en zoete dromen onder het nieuwe dekbed.

Leen

Bericht van de directie
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Personeelsnieuws
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We maken kennis met Naïque Barbier!
"Toen ik 18 jaar was, had ik al eens de
studie verpleegkunde aangevat, maar
schoolmoeheid deed me hiermee stoppen.
Een keuze die me uiteindelijk 20 jaar bleef
achtervolgen... Ondertussen heb ik een
carrière als politie-inspecteur achter de
rug. 
Ik had al verschillende keren uitgekeken
om terug te studeren, maar met
wisselende shifts, huishouden, ... was dit
moeilijk uit te voeren. Na de politie ging ik
eerst ergens anders aan de slag en legde
me volledig toe op mijn passie, keramiek.
En toen was daar corona..." aldus Naïque.

"Een down-to-earth beslissing genomen. Er waren overal helpende handen nodig in de zorg,
dus besloot ik om ook de mijne aan te bieden. Ik begon als logistiek medewerker in WZC te
Koekelare. Een week na mijn start brak corona uit: 35 mensen stierven. Toen wist ik het
helemaal zeker: dit is wat ik wil doen. Mijn hart ligt in de zorgsector. 
Na deze werkervaring begon ik als coach in Duinhelm Oostende. Een hele leerrijke ervaring en
nog eens een volledige "yes" voor de zorg. Tijdens mijn periode in Duinhelm was ik al aan het
uitzoeken hoe ik terug kon gaan studeren. Ik mocht ook op gesprek bij WZC Cassiers in
Houthulst, waar ik nu ook mijn stage aan het doen ben. Hier stelden ze mij het project
#kiesvoordezorg voor. Ik was meteen verkocht! Ik heb toen alles meteen in het werk gesteld
om in dit project te kunnen starten. Ik was al van het begin zeker dat ik mijn studies wou
volgen bij ZoWe. In het WZC te Koekelare heb ik veel gepraat met stagiairs van ZoWe. Dit
bevestigde meer en meer mijn keuze om voor deze school te kiezen. Het is een warme
familie waar je echt terecht kunt. De wijze van lesgeven, opvolging, info, de docenten, de
warmte en vriendelijkheid, ... Ik kan alleen maar heel veel respect voor hen opbrengen. 

Mijn toekomstplannen zijn heel duidelijk: na het behalen van mijn graduaatsdiploma wil ik,
terwijl ik werk, mijn bachelor diploma halen. Ondertussen ervaring opdoen, bijleren en echt
goed worden in wat ik doe. First things first: eerst knallen in ZoWe! En mij verrijken in alles
waar ik mij in kan verrijken en een verpleegkundige worden met een groot zorgend hart." 



Personeelsnieuws
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En de winnaar is…

In de vorige editie van het Cassiertje kon je uitgebreid lezen dat er in september
personeelsuitstappen doorgingen.
Alle medewerkersgroepjes kregen de opdracht om een mooie groepsfoto te maken .
Er kwamen heel veel leuke foto’s binnen van onderweg… de dropping, het etentje, de
yogasessie, de lachsessie, de wijnproefsessie en het kampvuur…
Het was moeilijk kiezen tussen al die foto’s. 
Dan maar een jury samengesteld onder de bewoners van Watervliet 0. Na veel lachen
en grondige analyse van alle foto’s werden de winnaars uitgekozen. De algemene
prognose was dat de heren van Watervliet 0 met hun onderbroekenfoto de winnaars
zouden worden. Maar dit was naast het oordeel van de jury gegrepen. De winnaarsfoto,
gelozen door de bewoners, werd de foto aan het kampvuur.



Fotoalbum
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10 november.. Kort na de middag hoorden we al zijn paard hinniken: de Sint was

gearriveerd met zijn 2 Pieten! Ze gingen bij alle bewoners langs en controleerden in

het grote boek of alle bewoners flink waren geweest het afgelopen jaar..

En gelukkig, de roe mocht terug in de zak van Piet, want iedereen was braaf geweest!  

NOVEMBER



Fotoalbum
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17 november was de start van de Seniorenveertiendaagse! De collega's van team

wonen en leven kwamen even langs bij onze bewoners om al dansend het

programma voor te stellen! Het thema dit jaar is: "Zet de dans in!"

De zon haalde nog eens haar stralen boven, dus gingen we op deze dag nog een

frisse neus halen tijdens een mooie herfstwandeling en een bezoekje aan de

plaatselijke markt. 



Fotoalbum
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Op 18 november stond het hoogtepunt van de Seniorenveertiendaagse op het

programma: dé feestmaaltijd!  Bewoners en medewerkers konden per afdeling

genieten van een uitmuntende maaltijd! Het werd een mooie, gezellige middag met

veel lekkers op ons bord! Een dikke merci voor onze toppers van het keukenteam!

Op 18 november stond het hoogtepunt van de Seniorenveertiendaagse op het

programma: dé feestmaaltijd!  Bewoners en medewerkers konden per afdeling

genieten van een uitmuntende maaltijd! Het werd een mooie, gezellige middag met

veel lekkers op ons bord! Een dikke merci voor onze toppers van het keukenteam!



Fotoalbum
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DECEMBER
All I want for Christmas… zijn onze vrijwilligers! Dankzij hen werd het volledige

woonzorgcentrum en de assistentiewoningen ondergedompeld in een leuke

kerstsfeer!  Een kerstboom hier, lichtjes daar en een paar stalletjes overal, het was

een ganse onderneming, maar het prachtige resultaat mag zeker en vast gezien

worden!  We kunnen de glühwein al bijna ruiken.. 



Fotoalbum
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All I want for Christmas… zijn onze vrijwilligers! Dankzij hen werd het volledige

woonzorgcentrum en de assistentiewoningen ondergedompeld in een leuke

kerstsfeer!  Een kerstboom hier, lichtjes daar en een paar stalletjes overal, het was

een ganse onderneming, maar het prachtige resultaat mag zeker en vast gezien

worden!  We kunnen de glühwein al bijna ruiken.. 
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Woordzoeker

Kerstmoppen
In een winkelcentrum in Brugge vroeg de kerstman aan een meisje hoe ze heette en kreeg
alleen een boze blik. De kerstman herhaalde de vraag. Tenslotte zei ze verontwaardigd: 'Dat
heb ik je vanmorgen in op school verteld en nu ben je het al vergeten!'

De meester geeft natuurkundeles. 'Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets. Wie kan daar
een goed voorbeeld van geven?'
Mark: 'De zomervakantie duurt zes weken, maar de kerstvakantie duurt maar veertien dagen,
meester!'

 
Robin komt thuis met een slecht kerstrapport. 

Vader zegt:"Dit is een pak slaag waard." 
"Vind ik ook, "zegt Robin. "Kom, ik weet waar de meester woont."



Puzzeltijd
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Kerstpuzzel
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05-01-1926

06-01-1937

07-01-1934

12-01-1934

16-01-1929

18-01-1931

21-01-1933

25-01-1926

27-01-1930

29-01-1931

03-01-1933

09-01-1930

25-01-1946

25-01-1948

29-01-1961

02-01-1943

14-01-1937

15-01-1944

01-02-1933

20-02-1938

19-02-1946

20-02-1941

03-01-1931

25-01-1948

02-02-1932

06-02-1932

16-02-1927

17-02-1930

25-02-1932

27-02-1930

27-02-1930

01-02-1933

05-02-1934

20-02-1938

Suzanne Sesier

Lucrèce Hoorelbeke

Jeanny Deneire

Rosa Schacht

Jeanne Noppe

Hendrik Lepoutre

Clara Vermeersch

Godelieve Vanroose

EZ Maria Jonckheere

Marie-Louise Deman

Ivonne Perdu

Paula Lampaert

Johny Descheemaeker

Judith Schittecatte

Doreen Devuldere

Daniel Vermote

Godelieve Tolpe

Jeanine Verhaeghe

Bernice Pattyn

Marie-Thérèse Develter

Greta Vandenbussche

Maria Vandamme

Rachelle Coryn

Judith Schittecatte

Cecilia Vercruysse

Paula Claeys

Jeanne Vandecasteele

Agnes Despeghel

Robert Danneels

Roger Berghe

Angela Vantomme

Bernice Pattyn

Julien Schoolaert

Marie-Thérèse Develter

Bewoners

Bewoners De Oude Hulst

Bewoners

Bewoners De Oude Hulst

Bezoekers CDV De Corver

Bezoekers CDV Het Kloosterhof

Bezoekers CDV De Corver

Bezoekers CDV Het Kloosterhof
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Nieuwjaarswensen

Rondgang driekoningen met koffietafel en taart

Ontbijtbuffet

Lukken bakken WV1

Lukken bakken WV0

Lukken bakken 2L

Poëziedag

Verjaardagsfeest

Sprot en makreel

Lichtmis met pannenkoekenbak

Croque monsieurs WV0

Croque monsieurs 2L

Croque monsieurs WV1

Valentijnsontbijt

Verjaardagsfeest

Carnaval

Komende activiteiten

3 januari 

6 januari 

14 januari 

17 januari 

18 januari 

19 januari 

27 januari 

28 januari 

31 januari 

2 februari 

8 februari 

9 februari 

10 februari 

14 februari 

18 februari 

25 februari 



Het is steeds leuk om verwondering en leuke gesprekken bij onze bewoners te kunnen

uitlokken. Visueel materiaal maakt dit vaak een stuk gemakkelijker. 

Samen met het hele team kozen we leuke oude foto’s uit om de gangen op te fleuren. 

De foto’s hebben de bedoeling om herinneringen op te roepen, gesprekken aan te gaan en

de lange gangen een stuk gezelliger te maken. Ze hebben hun doel intussen al bewezen. 

Zo zijn we al leuke weetjes over de naaimachine te weten gekomen, hoe het vroeger er aan

toe ging om te koken,… maar ook in stilte werd al gretig naar de foto’s gekeken.

Ga zelf gerust eens een kijkje nemen in de gangen om terug te gaan in de tijd. 

Dankzij sponsering van Albelli en de opbrengst van onze kuikentjes hebben wij dit project

kunnen verwezenlijken. Alvast een dikke merci!

Team 2 linden

In Beeld @ De 2 Linden
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Het is winter.  Ook in dit seizoen, gewapend met een dikke trui, jas en muts kan je mooie wandelingen
maken in onze gemeente. En deze leveren soms schitterende beelden op. Want ook kale bomen,
sneeuw, overstromingen… kunnen mooi zijn! Hierna volgen enkele voorbeelden: 

Marktplein van Houthulst Belgische Militaire begraafplaats Vrijbos te Houthulst

Vrijbos te Houthulst

Een hongerig roodborstje,
foto genomen te Houthulst

Zicht op de kerk van Merkem
vanuit de overstroomde

weilanden (broeken).

Winterzicht op de kerk van
Merkem vanuit de kijkhut van

het natuurreservaat “De
Blankaart”



Op 8 november kwam de Sint ons een bezoekje brengen. Spannend.. want hij keek in
zijn grote boek.. maar oef! Iedereen was flink geweest!
Op 18 november werd de seniorenveertiendaagse rijkelijk gevierd met een feestelijke
maaltijd. Een topdagje voor onze bezoekers! Ook ons team onze schatten van
vrijwilligers genoten mee.
Onze collega Linzi liet de bezoekers proeven van een gekend dessert uit haar kindertijd.
Haar oma maakte deze appels altijd voor haar op die mooie vakantiedagen. Het viel
ontzettend in de smaak! 
2 december: Christmas is coming.. tijd om alles pico bello te versieren met het team en
onze vrijwilligers. De kerstboom ziet er alvast stralend uit! Ook een leuke
winterwandeling in Houthulst mocht niet ontbreken op de planning. 

CDV De Corver & De Link
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CDV De Corver & De Link
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We toosten op het nieuwe jaar, met een hapje een drankje! Daarna staan in januari
enkele winterse activiteiten op de planning. Een lekkere bakactiviteit en een leuke
creatieve workshop mogen hierbij zeker niet ontbreken!

Daarna zetten we de kerstversiering terug op zolder, om plaats te maken voor nieuwe
decoratie in het thema "Valentijn". We organiseren ook enkele activiteiten rond dit
thema. 

Op de agenda



Dit jaar werden er veel grafstukjes gemaakt. De bezoekers die konden helpen
werden hierin begeleid door de medewerkers en vrijwilligers. 
Zoals ieder jaar kwam de Sint op bezoek. Hij had voor iedereen wat lekkers mee.  
Na zijn bezoek konden ze genieten van klaaskoeken met warme chocomelk. 
Begin december kreeg onze dagzaal een gezellige  "kerst-make-over"! Onze kerstboom
werd versierd met nieuwe lichtjes, kerstballen en -slingers! Prachtig!
Daar het steeds moeilijker is een misviering bij te wonen door onze bezoekers, werd er
een bezinningsmoment georganiseerd en het Kerstverhaal werd op groot scherm
getoond. 

CDV Het Kloosterhof
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CDV Het Kloosterhof
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We klinken op het nieuwe jaar 2022! Alle wensen van onze bezoekers worden
bijeengeraapt en uitgewisseld. De drie koningen brengen ons zeker ook een bezoek!

Onze breiclub is een groot succes, dankzij Gwendoline. Graag zetten we dit verder het
komende jaar! In februari staan we eventjes stil bij het thema: 'Elkaar graag zien', dit
naar aanleiding van Valentijn. 

Op de agenda



GAW De Oude Hulst
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Begin november werden de flatbewoners uitgenodigd voor heerlijke Sintkoeken met
warme chocolademelk. Ook Sint-Maarten kwam even een bezoekje brengen! 
Op 18 november stond de feestmaaltijd op het programma. 
Het werd een aangename middag, met een zeer lekkere maaltijd! 
Proficiat aan het keukenpersoneel! 



Dienstverlening

LDC DE KLAPROOS

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE KLAPROOS

Coördinator: Patricia Azou
Beerststraat 36 • 8650 Vladslo

TEL: 051 43 44 34  • E: deklaproos@wzccassiers.be

Troostplek FERM
Nood aan rust, troost en verbondenheid?
Bezoek onze troostplek, dagelijks 9:00 - 18:00

Huishoudhulp met een lach
Op zoek naar een goede, 
vriendelijke huishoudhulp?
Tel: 051 43 44 34

Strijkatelier Partoe 
Dagelijks open van 10u00 - 16u30
www.dienstenchequespartoe.be

Minder mobielen centrale
Zoek je vervoer? Steeds tot uw dienst!
Tel: 0491 61 36 15

Gezondheidsconsult
Tweewekelijks op woensdag

Medische pedicure
Enkel op afspraak

Kapster
Enkel op afspraak

COVID Safe app
Wil je ook je CovidSafe-App op je
smarthphone? Maak een afspraak! Met
plezier zal ik dit voor u installeren!
Breng mee: je identiteitskaart en je
pincode. 
Dagelijks welkom tussen 10:00-17:00



Elke donderdag van 14u00 - 16u00
Wekelijks kan je langskomen voor een gezellige babbel, een potje koffie, een verfrissende
frisdrank of een pintje. Onze vrijwilligers Mia, Jo en Katrien zullen je met open armen
ontvangen! 

NIEUW! 
KAARTERSCLUB 'DE KLAPROOS'

TOURNÉE MINÉRALE IS VAN IEDEREEN! 
 

Februari 2022: Een maand zonder alcohol is hét moment om allerlei leuks te 
organiseren. Een mocktailworkshop, een alcoholvrije fuif, een alcoholvrije aperitief-
tasting in je favoriete café, ... Alles kan!  Doe jij ook mee? Deel je recepten of ideetjes 
via patricia.azou@wzccassiers.be of via onze facebookpagina LDC De Klaproos

Waar? LDC De Klaproos
Wanneer? Woensdag 2 februari van 14:00 - 16:00
Prijs? €3,00/pp (2 pannenkoeken + koffie)

Het feest van de Lichtmis staat bekend als een dag waarop veel christenen pannenkoeken
eten. Dit ritueel is een moderne invulling van het feest. 
De reden hierachter is deels de vorm van de pannenkoeken: deze ronde vorm staat symbool
voor de zon en het licht. Wie op de dag van de Lichtmis pannenkoeken eet, zal volgens de
traditie een gelukkig jaar tegemoet gaan. 
Over het eten van pannenkoeken tijdens Maria Lichtmis bestaat zelfs een gezegde: ‘Er is geen
vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm.’ Wil jij ook een gelukkig
jaar tegemoet gaan? Kom langs en breng gerust je kleinkindjes mee!!!

ACTIVITEITENAANBOD

Praat- en koffiebar "zorgzame buurt"

Elke tweede en vierde woensdag 
van de maand

Valentijns-ontbijtbuffet "zorgzame buurt"

Maria Lichtmis voor grootouders en kleinkinderen

Waar? LDC De Klaproos
Wanneer? Maandag 14 februari van 9:00 - 11:00
Prijs? €8,00/pp

Valentijn is de dag van de geliefden, van vriendschap, warmte en genegenheid...
Zin in een lekker valentijnsontbijtje? Zin om gezellig samen te komen? Schrijf je nu in! 
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Wanneer? 14/03 - 21/03 - 28/03 van 14:00 - 17:00

Waar? LDC De Klaproos

Prijs? €30 (koffie/thee en syllabus inclusief)

Lesgever? Raf Vandenameele

Inschrijven vooraf is noodzakelijk! 

Cursus smartphone voor beginners

Vormingen en workshops

Wanneer? 18/01 - 15/02 - 15/03

Waar? LDC De Klaproos

Prijs? €5 (lesgeld, drank incl., materiaal niet inbegrepen)

Lesgever? Nicole Vanstechelman

Inschrijven vooraf is noodzakelijk, max. 10 pers toegelaten

Kalligrafie lessenreeks 2 - gevorderden

Wanneer? 7 februari 14:00 - 16:00

Waar? LDC De Klaproos

Prijs? €5 (lesgeld, drank incl. , materiaal niet inbegrepen)

Lesgever? Regine Vanstechelman

Inschrijven vooraf is noodzakelijk, max. 12 pers toegelaten.

Bloemschikken: Valentijnsbloemstuk
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LDC DE SCHAKEL

Infoloket voor senioren

Op maandag, woensdag en vrijdag in LDC De Schakel 
Op dinsdag in WZC De Groene Verte Merkem
Op donderdag bij Zorgcentrum De Vleugels Klerken

Heb je een vraag, probleem of wil je advies? Kom dan langs bij de seniorenconsulent,
telkens van 9u00 - 11u00 en op volgende dagen:

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE SCHAKEL
Coördinator: Chantal Denolf

Broeders Xaverianenstraat 12 • 8650 Houthulst
TEL: 051 69 71 76  • E: dienstencentrum@wzccassiers.be

Dienstverlening

Minder Mobielen Centrale

De vrijwilligers van de MMC vervoeren jou graag naar jouw afspraak, consultatie bij de
dokter of gaan samen met jou boodschappen doen. Neem contact op met De Schakel
voor meer info! 

Buurtrestaurant in Houthulst, Merkem en Klerken

WZC De Groene Verte / Kouterstraat 46 8650 Merkem / TEL: 051 54 45 30
Zorgcentrum De Vleugels / Stokstraat 1 8650 Klerken / TEL: 051 50 12 12
Voor Houthulst neemt u contact op met LDC De Schakel

In het buurtrestaurant kan je elke werkdag tussen 11u30 en 12u30
terecht voor een maaltijd. De menu bestaat uit soep, hoofdgerecht,
drankje en een dessert, voor een democratische prijs van €8,00. 
Reserveren is noodzakelijk:



Voor meer info en inschrijvingen: Alfa Fitness         051 70 24 13 - www.alfafitness.be

Spinning 50+

Spierkracht voor senioren

Elke voormiddag en op werkdagen ook in de namiddag

Elke dinsdagnamiddag

Op maandag- en woensdagvoormiddag

ACTIVITEITENAANBOD

Activiteiten in de schakel

Activiteiten in samenwerking met alfa fitness

Schilderatelier Met Verve

Zachte Yoga

Fitness

Artisitiek kleuren

Elke donderdagnamiddag

Boekendienst aan huis

Wil je graag genieten van de collectie van de bibliotheek, maar lukt het je niet
om zelf naar de bib te komen? Wie minder mobiel is kan beroep doen op "de
bib aan huis". Een vrijwilliger brengt dan de boeken, tijdschriften, cd's of dvd's
bij jou aan huis. Deze dienstverlening is gratis, voor een lidmaatschap in de
bibliotheek betaal je € 5,00 per jaar.

Vanaf woensdag 12 januari kun je tweewekelijks op woensdagnamiddag  je
schilderstalenten boven halen in het vrij atelier.  De beginnende artiesten krijgen de
basisbegrippen mee van een ervaren kunstschilder. Wie reeds vlot het penseel hanteert
en wat hulp wil bij het verfijnen van zijn schildertechniek is eveneens welkom.

Tijdens deze boeiende lessenreeks neemt lesgeefster
Nicole je mee in de wondere wereld van het kleuren. We
experimenteren met kleuren, vormen en materialen.
Het resultaat is onvoorspelbaar, maar je gaat
ongetwijfeld met met een mooie creatie naar huis. De
lessen zijn gepland op woensdagnamiddag op 19
januari, 16 februari, 16 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni.
Inschrijven is noodzakelijk.



Activiteiten IN ANTENNEPUNT KLERKEN

In de cafetaria De Link van de Vleugels te Klerken, 
hoofdingang via Dorpstraat 1

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!

Hobbyatelier

In zaal Stationshuis in 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.

Breiclub 'De Slekkebreiers'

Door de corona-maatregelen worden momenteel geen activiteiten aangeboden in het
Antennepunt van het lokaal dienstencentrum in Klerken.

Petanqueclub De Schakel

Elke laatste dinsdagnamiddag van de maand kun je je creatieve talenten bovenhalen in
het hobbyatelier. We maken leuke decospulletjes in allerhande materialen (hout, klei,
stof, bloemen,...) Inschrijven kan tot 1 week voor de geplande activiteit. De activiteiten
van het voorjaar zijn gepland op 25 januari, 22 februari, 29 maart, 26 april, 31 mei en 28
juni telkens om 14u00.
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Activiteiten & DIENSTVERLENING IN ANTENNEPUNT Merkem
In de bistro van WZC De Groene Verte, Kouterstraat 46

Voor een volledig overzicht van de activiteitenkalender 
kun je terecht op www.ldcdeschakel.be

 
Voor alle info en reservaties:

TEL: 051 69 71 76  • E: dienstencentrum@wzccassiers.be
Elke werkdag 9:00 - 17:30

Door de corona-maatregelen is het activiteitenaanbod in het Antennepunt van het lokaal
dienstencentrum in Merkem beperkt. 

Infoloket dementie

Sharon Goemaere is referentiepersoon dementie in het woonzorgcentrum De Groene
Verte. Daarnaast is ze ook het gezicht van het infoloket dementie Houthulst. Ze helpt
mantelzorgers die vragen hebben omtrent dementie graag op weg.
Je kan Sharon telefonisch bereiken via 051/54 45 30 of via mail
sharon.goemaere@degroeneverte.be en dementie@degroeneverte.be. Je kan ook gerust
langskomen op dinsdagvoormiddag van 8u30-12u30 en op woensdagnamiddag van
13u30-17u. Indien nodig is een thuisbezoek ook mogelijk

Infomenten Erfenis en testament en Vroegtijdige zorgplanning

We verwelkomen notaris Jasmine Roels op dinsdag 25 januari om 19u30 om de
regelgeving rond erfenis en testament  voor te stellen. Tijdens dit infomoment wordt
uitgebreid stilgestaan bij erfrecht, nalatenschap en schenkingen. Hebt u zich goed
voorbereid bij een overlijden en wat gebeurt er met uw nalatenschap? Hoe kan ik geld
schenken aan mijn kinderen? Tijdens deze boeiende uiteenzetting komt
bovengenoemde info aan bod en krijgt u antwoord op uw vragen.

Op dinsdagavond 8 februari staat het thema  Vroegtijdige zorgplanning op de agenda.
Tijdens deze uiteenzetting  focust de notaris op de mogelijkheden die je hebt om
preventief maatregelen te treffen voor het geval je door omstandigheden 
 wilsonbekwaam wordt om zelf  jouw goederen te beheren of om zelf beslissingen te
nemen rond zorg.



















Christmas
MERRY

HAPPY NEW YEAR





Ooit volgden de drie Wijzen het licht van de ster van Bethlehem.
 

Net zoals zij zoeken we elke dag weer de lichtvonkjes op. 
 

Samen met onze bewoners, gebruikers en al onze medewerkers.  
Op mooie dagen, op donkere momenten.

 
Bedankt dat u dit ook in 2022 met ons wil doen. Samen.

 

Kerstdagen
F I J N E
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