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Beste allemaal,
Lig vanaf vandaag maar op de loer. Binnenkort stapt hij hier binnen.
Tiptop klaar voor een nieuwe werkdag op een kersverse jobplaats.
Netjes afgeborsteld, de glimlach breed op de lippen. Gereed om er als
de Noorderwind in te vliegen. Scherp als Wout Van Aert. Over wie we het
hebben? Hou u vast, op het visitekaartje van onze nieuwe collega staat
vermeld: ‘stafmedewerker kwaliteitsbeleid en participatie’. Die
omschrijving kon nog net op zijn kaartje, de woorden vielen er bijna af.
Alhoewel we er met een kwinkslag over beginnen, meent jullie
woonzorgcentrum het wel heel hard met de nieuwe medewerker (m/v)
die onze werking komt versterken. Deze collega zal zich zwaar inzetten
voor de ‘kwaliteit’ en ‘participatie’ in onze organisatie: twee termen die
ons als muziek in de oren klinken. Helaas nemen blijkbaar niet alle
Belgische woonzorgcentra deze twee woorden au sérieux. Want van al
het nieuws over rusthuizen dat we de jongste weken via de tv en
kranten vernamen, werden we echt niet vrolijk. Integendeel, je wordt er
alleen maar kwaad van. Geld uit de zakken van oudere mensen
kloppen, is een grote misdaad. Als je bovendien oudere mensen
systematisch niet de zorg aanbiedt waar ze recht op hebben, is dit een
nog grovere bandietenstreek.
Natuurlijk maken we hier allemaal wel eens een fout. Of schieten we in
de drukte af en toe tekort tegenover elkaar. Jammer genoeg merken we
dat niet altijd van onszelf, ook al doen we hard ons best om onze
dienstverlening steeds te verbeteren. Vandaar dat onze nieuwe collega
de kwaliteit van alles wat we voor jullie doen, geregeld onder zijn loep
zal schuiven. En niet te vergeten: hij zal er mee voor zorgen dat jullie
wensen en tips ons nog vlotter zullen bereiken. Zodat we nóg meer
rekening kunnen houden met wat jij en je familie naar verlangen of
graag hebben. Dat is al een groot stuk van die ‘participatie’.
P.S. De voornaam van de nieuwe stafmedewerker is gelukkig niet Staf.
Er is al verwarring genoeg in de wereld.
Gerdy Desmedt
Algemeen directeur
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Bewonersinfo
We verwelkomen...
Bewoners woon- en zorgcentrum
Mevr. Desimpel Marleen
woont sedert 30-12-2021 in kamer 005 - afdeling De 2 Linden.
Marleen werd geboren op 23-10-1959 te Roeselare.
Mevr. Gouwy Maria
woont sedert 12-01-2022 in kamer 055 - afdeling Watervliet 0.
Maria werd geboren op 22-05-1938 te Staden.
Mevr. Soenen Yolande
woont sedert 31-01-2022 in kamer 157 - afdeling Watervliet 1
Yolande werd geboren op 30-10-1930 te Klerken.
Dhr. Soenen Paul
woont sedert 31-01-2022 in kamer 153 - afdeling Watervliet 1.
Paul werd geboren op 06-10-1934 te Klerken.
Dhr. Ulin Ghislain
woont sedert 07-02-2022 in kamer 141 - afdeling Watervliet 1.
Ghislain werd geboren op 19-05-1947 te Roeselare.

Bewoners assistentiewoningen
Mevr. Deboutte Jacqueline
Jacqueline nam op 18-02-2022 haar intrek in flat 17.
Ze is afkomstig van Houthulst en werd geboren op 08-06-1938 te Houthulst.
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Bewonersinfo
We verwelkomen...
Bezoekers CDV De Corver
Mevr. Bouttelgier Lucienne
Lucienne werd geboren te Staden op 14-10-1926 en woont in Staden.
Mevr. Pauwels Paula
Paula werd geboren te Merkem op 02-09-1937 en woont in Merkem.
Dhr. Vandaele Paul
Paul werd geboren te Stavele op 18-01-1943 en woont in Merkem.

Bezoekers CDV Het Kloosterhof
Mevr. Allary Godelieve:
Godelieve werd geboren te Oostkerke op 18-03-1935 en woont in Koekelare.
Dhr. Devolder Jaecques:
Jaecques werd geboren te Zandvoorde op 10-01-1936 en woont in Diksmuide.
Mevr. Hendrickx Magdalena:
Magdalena werd geboren te Koekelare op 02-07-1939 en woont in Koekelare.
Dhr. Vanoverberghe Roger:
Roger werd geboren te Leke op 03-05-1935 en woont in Leke.
Dhr. Goemaere Joseph:
Joseph werd geboren te Kaaskerke op 26-02-1941 en woont in Diksmuide.
Mevr. Victoor Noelli:
Noelli werd geboren te Diksmuide op 12-04-1934 en woont in Diksmuide.
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Bewonersinfo
We nemen afscheid van...
Bewoners woon- en zorgcentrum
Dhr. Van Haverbeke Marcel
woonde op kamer 005 - afdeling De 2 Linden.
Marcel werd geboren op 23-03-1932 te Waardamme en overleed op 19-12-2021.

Mevr. Vandamme Simonna
woonde op kamer 157 - afdeling Watervliet 1.
Simonna werd geboren op 28-10-1927 en overleed op 28-12-2021.

Mevr. Parmentier Maria
woonde op kamer 122 - afdeling Watervliet 1.
Maria werd geboren op 14-12-1922 te Staden en overleed op 14-01-2022.

Dhr. Simoens Paul
woonde op kamer 153 - afdeling Watervliet 1.
Paul werd geboren op 01-04-1944 te Woumen en overleed op 27-01-2022.

Mevr. Kimpe Julia
woonde op kamer 141 - afdeling Watervliet 1.
Julia werd geboren op 12-09-1927 te Leke en overleed op 29-01-2022.

Onze oprechte deelneming.
Mogen goede herinneringen het
verlies verzachten.
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Bewonersinfo
We nemen afscheid van...
Bewoners woon- en zorgcentrum
Mevr. Van Brabant Yvette
woonde op kamer 114 - afdeling De 2 Linden.
Yvette werd geboren op 03-08-1927 te Croix en overleed op 10-02-2022.

Dhr. Verschaeve Henri
woonde op kamer 124 - afdeling Watervliet 1.
Henri werd geboren op 31-03-1936 te Staden en overleed op 11-02-2022.

Mevr. Tant Jacqueline
woonde op kamer 008 - afdeling De 2 Linden.
Jacqueline werd geboren op 29-03-1938 te Brugge en overleed op 18-02-2022.

Dhr. Vanneste Gilbert
woonde op kamer 011 - afdeling De 2 Linden.
Gilbert werd geboren op 16-03-1941 te Staden en overleed op 20-02-2022.

Bezoekers dagcentra
Mevr. Decleir Maria
Maria werd geboren op 01-12-1928 te Houthulst en overleed op 16-01-2022.

Onze oprechte deelneming.
Heel veel sterkte in deze
moeilijke tijd.
-8-

Pastoraal nieuws
Begin februari vieren we in het
kerkelijk jaar Maria Lichtmis. Op
donderdagnamiddag 3 februari
vierden we dit feest in de kapel van
de zusters. Tijdens deze viering stond
het Licht centraal. En hoe
deugddoend kan dat zijn! Stilletjes
aan mogen we weer dromen van meer
licht en we mogen dit zeker letterlijk
nemen. Want de winter is lang en
donker geweest.

KALENDER
MA 28/02

WOE 02/03

DON 03/03

VR 04/03

14u30
Aswoensdagviering

15u00

15u00

15u00

voor flatbewoners

Aswoensdagviering

Aswoensdagviering

Aswoensdagviering

en bezoekers CDV

voor bewoners WV1

voor bewoners WV0

voor bewoners 2L

WOE 16/03

WOE 23/03

DON 24/03

MA 28/03

14u00 - 17u00

15u00

Pannenkoekenbak

Namiddag rond

15u00

Namiddag rond

ten voordele van

Broederlijk Delen '22

Vastenviering

Broederlijk Delen '22

voor bewoners WV0

voor bewoners WV1

voor bewoners 2L

Broederlijk Delen

WOE 30/03

15u00

DON 31/03

VR 01/04

DON 07/04

15u00
Namiddag rond

15u00

15u00

15u00

Broederlijk Delen '22

Vastenviering

Vastenviering

Palmviering

voor bewoners WV1

voor bewoners WV0

voor bewoners 2L

voor bewoners WV1

DoN 14/04

VR 15/04

ZA 16/04

15u00
Witte

15u00

15u00

Donderdagviering

Goede vrijdagviering

Paaswake

voor bewoners WV0

voor alle bewoners

voor alle bewoners
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Pastoraal nieuws
Op 2 maart start de vasten. Vasten is al lang niet meer wat het voor onze ouders en
zeker voor onze grootouders betekende. Maar we kunnen niet zeggen dat de
betekenis helemaal verdwenen is. Voor vele mensen die de vasten religieus willen
beleven, staan Aswoensdag en Goede Vrijdag heel centraal.
Traditioneel wordt er dan geen vlees gegeten. Maar uiteraard gaat het om veel meer
dan alleen dit. Het is een soort van onthouding, een nadenken over ons luxueus leven.
Vasten is toch wel een belangrijk gegeven in een mensenleven want het is in de drie
grote godsdiensten in de wereld een zeer belangrijk thema.
Bij de Christenen staan 3 grote thema's centraal bij de vasten:
delen, bidden, vasten.
Maar voor mensen die geen band hebben met het religieuze leven kan "het vasten" op
zich ook een belangrijk thema zijn in hun leven. Denken we maar aan
gezondheidsredenen, reflectie op het leven, terugkeren naar de natuur, ... .
Zoals gezegd is delen een belangrijk deel van onze vastenbeleving. Dat willen we hier
in het woonzorgcentrum ook waarmaken. Daarom proberen we mee te werken aan de
actie van Broederlijk Delen. En we weten dat we beperkt zijn, maar we willen een
bestaand initiatief wat verder uitwerken.

WOENSDAG 16 mAART
PANNENKOEKENBAK TVV BROEDERLIJK DELEN

€5,00
voor een koffie
met 2 pannenkoeken
- 10 -
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Houthulst wil van Klerken zorgzame buurt maken:
“Ook met kleine zaken kan je elkaar helpen”

Binnenkort start WZC Cassiers, Lokaal dienstencentrum De Schakel, WZC De Groene
Verte, de gemeente Houthulst en de Vleugels met de uitwerking van een zorgzame
buurt in Klerken. Het project "ZorgSaam Klerken" is een van de 119 goedgekeurde
projecten in Vlaanderen, die tegemoet komt aan de projectoproep van minister
Wouter Beke om zorgzame buurten in te richten in verschillende buurten in
Vlaanderen.
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Dementie aan het woord
Onze vrijwilliger Gerard stopt met het begeleiden van het geheugenkoor. Het
geheugenkoor is een koor voor de bewoners en hun mantelzorgers. Wat de bewoners
gemeen hebben is dat hun geheugen het allemaal wat laat afweten. Voor de corona
periode kwam het geheugenkoor maandelijks samen om te zingen. Hij vertelt ons
graag wat meer over zijn ervaringen.
"Ik leerde het geheugenkoor kennen via een artikel in de krant van West
Vlaanderen in 2013. De begeleiding van het koor deed ik op keyboard. Zo kon ik
voor elk lied zorgen voor een passend ritme en tempo, voor een passende
toonhoogte, muziekstijl en instrumentkeuze. Ik kreeg eigenlijk nooit voldoende
muziekonderricht en ben dus een beetje ‘straatmuzikant’. Ik speelde zowel
oudere liedjes zoals ‘Daarbij die molen’ en ‘J’attendrai’ maar evenzeer liedjes van
Bobbejaan Schoepen, Will Tura, The Beatles en The Rolling Stones."
Dankjewel Gerard voor je inzet!

WARME OPROEP!
Speel je graag muziek en maar je daarmee graag anderen gelukkig?
Zit je graag in sfeer en gezelligheid terwijl je dit doet?
Laat ons dan zeker iets weten: refdementie@wzccassiers.be
- 13 -

Personeelsnieuws
Op 22 en 23 december organiseerden we een kerstdrink voor alle medewerkers, dit om
hen te bedanken voor het afgelopen jaar en een fijne eindejaar toe te wensen!
Ook de kerstman maakte zijn opwachting om iedereen te verrassen met een
leuk (en lekker!) geschenkje!
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WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 27/02-06/03

Vrijwilligers bestuiven de toekomst
De ene vlinder bestuift bloemen, de andere produceert zijdedraad. De ene vrijwilliger
engageert zich voor vluchtelingen, de andere verdiept zich in cultuur. Of helpt bij
huistaakbegeleiding, laat een molen draaien, inventariseert archieven, organiseert een
wandeling. Elke vrijwilliger telt, en wie anders zou beweren, dwaalt. De vrijwilliger was de
afgelopen maanden het baken van vertrouwen, degene waarop iedereen wist en weet dat
je kan rekenen. De mensen met een nood, de organisatie om haar doel te bereiken, zelfs
de overheid. Je doet dat niet voor de aandacht, maar uit overtuiging. Een wereld zonder
vrijwilligers is als een natuur zonder vlinders: dat biedt geen duurzame overlevingskans.
Daarom dit dankwoord. We moeten die inzet koesteren en naar waarde schatten.
Net als elke vlinder heeft iedere vrijwilliger z’n talent. Het is de verantwoordelijkheid van
iedereen ervoor te zorgen dat de diversiteit in het vrijwilligerswerk blijft bestaan. Dat je als
vrijwilliger op de bloem landt die jou het beste past, de nectar proeft die jij nodig hebt.
Zien we een vlinder, zijn we gecharmeerd, en in feite is dat niet anders voor vrijwilligers.
We zien je in actie en voelen ons tevreden: je bent gepassioneerd, overtuigd, je doet
gewoon door, ook als de omstandigheden tegen werken. Vrijwilliger, jij bouwt mee aan het
sociaal kapitaal van de samenleving, zorgt ervoor dat het systeem draait en blijft draaien.
Gisteren, vandaag en morgen omdat je van aanpakken weet, jezelf soms wegcijfert omdat
je een missie hebt. Je mort niet en blijft doorgaan, alle seizoenen van het jaar. Zonder de
vrijwilliger, is het leven grauw en saai. Staat het leven stil. Waar anderen klagen en zagen,
schiet jij in actie. Dankzij jou blijven we aan de toekomst bouwen. Zelfs in tijden van een
pandemie bleef je doorgaan, al zagen we soms je aarzeling: kan het of kan het niet?
Moeten we onze plannen weer opbergen? En wat doe ik dan met die vrijwillige energie die
kriebelt en je vooruit stuwt?
Eva Hambach (directeur Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk)
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Fotoalbum
DECEMBER
In de week van 27 december gingen de kerstfeestjes door per afdeling. Het werden gezellige
namiddagen met koffie, dessertbordjes en muziek! Ook de kerstman kwam langs en bracht voor
alle bewoners cadeautjes mee! 🎅🎁
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Fotoalbum

JANUARI
Nee hoor, hier geen darts of koers
op het programma, maar wel de
spannende finale van de bingocompetitie!
Henri en Cecile delen
een verdienstelijke derde plaats.
Marie-Jeanne stond even op kop,
maar het is uiteindelijk Eliane die
met de prijzen gaat lopen!
Aan alle 4 een dikke proficiat! Aan
alle bewoners veel succes in de
nieuwe competitie!
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Fotoalbum
Op 6 januari kwamen de drie koningen langs. Veel bewoners en medewerkers herinneren zich
nog hoe ze als kind rondtrokken om in de buurt driekoningenliedjes te gaan zingen.
En natuurlijk, een stukje lekkere driekoningen taart mocht niet ontbreken!
Rara, wie werd er allemaal gekroond tot koning(in)?
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Fotoalbum
Op 14 januari konden onze bewoners genieten van heerlijke ontbijtbuffet.
Versgebakken pannenkoeken mochten uiteraard niet ontbreken!

18 januari. Lukkenbak. En of ze 'lukken', de lukken? Zeker weten! Ze zijn heerlijk
Ook het elixirtje mocht bij vele bewoners niet ontbreken. Santé!
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Fotoalbum
'E zatje kaffie' en 'e goe stiksje toarte',
meer moet dat niet zijn voor een gezellig
verjaardagsfeestje! Proficiat aan alle jarigen van januari!

Op 31 januari stond sprot en makreel nog eens op het menu
Vele bewoners genoten volop van
deze lekkernij. Bedankt, vrijwilligers, voor de hulp aan de BBQ!

Fotoalbum
FEBRUARI

Love is in the air @ WZC Cassiers!
Het onthaal werd mooi aangekleed en voor de bewoners werd er een lekker
valentijnsontbijtje voorzien.
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We gaan op reis!
Naar waar?

De bestemming wordt dit jaar opnieuw
Bergeijk.
Een charmant dorpje in de groene Brabantse
Kempen, niet ver van Eindhoven in Nederland.

Wanneer?

Deze 5-daagse reis gaat door van

Kostprijs?

16 mei tem. 20 mei 2022.

De prijs voor deze reis is € 450,00.
alle uitstappen, zorg en begeleiding, maaltijden (incl.
drank en wijnen tijdens deze maaltijden) zijn in de prijs
inbegrepen.

Info.

De medewerkers en vrijwilligers van ons woon- en zorgcentrum verzorgen en
begeleiden de bewoners gedurende de volledige reis. Elke bewoner heeft
gedurende de volledige periode een individuele begeleider. Ook bewoners die
rolstoelgebonden zijn kunnen mee. De reis gebeurt met minibussen met lift en
met auto's. Het hotel "De Putshoeve" is volledig aangepast en beschikt over
elektrische hoog-laag bedden, een oproepsysteem, aangepaste badkamers, ...

Interesse?

Zou u graag de bewonersreis van
2022 meemaken? Geef dan uw naam
op bij het woonleefteam en dit vóór
15 maart 2022.

Programma.

Een greep uit het programma van
eventuele activiteiten en uitstappen:

Verdere richtlijnen en info zullen uiteraard
volgen... Hou er rekening mee dat het
aantal plaatsen beperkt is!

Dorpsverkenning Bergeijk
Wandelen door de schitterende
Kempense natuur
Bezoek Eersel met het kempenmuseum
Markt- en stadbezoek Valkenswaard
Bezoek aan Bokrijk en Zilvermeer Mol
Petanque en BBQ
Elke avond wordt er ook randanimatie
voorzien in het hotel!
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Puzzeltijd
Woordzoeker

Lentemoppen !!
"Jantje, wil jij de jaargetijden eens opnoemen?" vraagt de meester.
Jantje antwoord: "Zomer, herfst en winter". "En waar blijft de lente?" vraagt de meester.
"Dat heb ik me de laatste maanden ook afgevraagd, meester!"
Patrick heeft promotie gemaakt en voor zijn functie moet hij op Engelse les.
Op een gegeven moment wil hij het pas geleerde 'beginners Engels' in de praktijk brengen.
Hij gaat een praatje aan met een klant:
"The wheather is very nice," zegt Patrick.
"Yes," zegt de klant, "spring is in the air." (De lente hangt in de lucht)
Zegt Patrick: "Sorry, springen zal niet meer lukken, ik zit met een slechte knie!"
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MAART

De jarigen
Bewoners

Bezoekers De Corver

01-03-1940

Godelieve Pille

09-03-1939

Gerard Pollet

03-03-1942

Rosa Denys

28-03-1938

Irma Bulcke

10-03-1955

Joël Dewulf

11-03-1944

Genny Pysson

16-03-1941

Gilbert Vanneste

20-03-1936

Marie-José Meseure

21-03-1931

Gabriël Waeyaert

23-03-1939

Jozef Goeman

23-03-1935

Juliëtte Vanbrabant

26-03-1943

Gilbert Dehoorne

27-03-1936

Denise Casier

29-03-1938

Jacqueline Tant

Bezoekers Het Kloosterhof
03-03-1952

Magda Reynaert

18-03-1935

Godelieve Allary

23-03-1962

Ines Vandaele

24-03-1941

Marie-Jeanne Rotsaert

25-03-1948

Paula Baeckelandt

28-03-1954

Marie-Christine Descamps

29-03-1933

Rachel Declerck

Bewoners
Paul Simoens

Bezoekers De Corver

08-04-1937

Willy De Ruyter

06-04-1954

Ingrid Merveillie

16-04-1934

Guido Morreel

16-04-1936

Noëlla Vanhoutte

19-04-1926

Leona Gunst

16-04-1941

Nera Verhelst

19-04-1949

Frans Lanssens

21-04-1942

Rolanda Rousere

21-04-1934

Paula De Vos

25-04-1941

Gabriël Goethals

22-04-1937

Godelieve Delmote

26-04-1938

Agnes Crombez

24-04-1945 André Callens
28-04-1930

Gerarda Decuyper

30-04-1926

Emma Beauprez

Bezoekers Het Kloosterhof
04-04-1936

Cecila Delputte

07-04-1942

Marcella Declerck

Bewoners assistentiewoningen

12-04-1934

Noeli Victoor

16-04-1936

19-04-1930

Jeanne Vanhee

Noëlla Vanhoutte
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APRIL

01-04-1944

Komende activiteiten

RT
A
A
M
VR 18
Mosselsouper

Di 01
Vette dinsdag

Vr 11
Ontbijtbuffet

VR 25

L
I
R
AP

Verjaardagsfeest

MA 11

Wandelen

Wandelen

Watervliet 0

Watervliet 1

Week van de

Paula & Roger

valpreventie

VR 01
Spaghettifestijn

DI 19
Verjaardagsfeest

WO 20 WEEK 25-29
Huwelijksjubileum

Koffiestop met
pannenkoekenbak

Oliebollenbak

MA 04

Wo 16

VR 22
Gerookte haring

VR 29
Ontbijtbuffet

we hebben een winnaar!
Tine Maes, familie van Paula Verbrugghe is de
winnaar van onze gedichtenwedstrijd.
Zij mag haar prijs in ontvangst nemen
bij iemand van het woonleefteam. Proficiat!

- 31
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Iedereen heeft wel eens nood aan
positieve woorden, zeker in deze
moeilijke tijden. Om het jaar goed in
te zetten, maakten de West-Vlaamse
apothekers samen met Wim
Opbrouck een BLIJsluiter, de
bijsluiter waar je blij van wordt.
“Het jaar hoopvol starten met
een lach en een traan. Dat is wat
de mens de mens maakt. We
maken van 2022 een topjaar!”
Wim Opbrouck

Hierbij een selectie uit de vele
inzendingen:

A happy thought a day
keeps the doctor away!

Plezier moet je maken,
verdriet komt vanzelf

Christophe D.

Willem C.

Wim O.

Als alles niet gaat zoals het moet,
moet het maar gaan zoals het gaat

LACHT
WIE NIET
!
IS GEZIEN
Micheline

Eva.

J.

Weer of geen weer,
je bent altijd welkom!
Lieve V.

Jij bent
heel sp
eciaal!
Ik bedo
el jou, j
a - die
dit nu l
eest
E mi e l K

.

r dan
er is mee
in
vreugde
e
d
n
e
o
vold
delen!
e
t
m
o
d
de werel
Tim D.

geven
Soms is
n
n krijge
a
d
r
e
t
e
b

Als de moed in je
schoenen zakt,
ga dan eens op je
kop staan!

Lachen is tijdlo
os
verbeeldingskr
acht
heeft geen leeft
ijd en
dromen zijn vo
or
altijd
Walt Disney

Lieve V.

Zo eens lachen naar mensen die je niet
kent, doet zoveel deugd. Voor beide. Dus
hier, een lach op papier, voor jou van mij
- 26 -

Suzanne A.

CDV De Corver & De Link
In januari werd er volop getoost op het nieuwe jaar en kregen we hoog bezoek van onze
eigenste Driekoningen!
Traditioneel werd ook Maria Lichtmis gevierd met lekkere
pannenkoeken. We waren zeer aangedaan toen Bruno, man van onze overleden bezoekster
Monique, op 21 januari langskwam met taart ter ere van haar verjaardag. Bruno, gekend als
gepensioneerde bakker "Saelen" van Staden, bakte voor ons overheerlijke taarten.
De eerste weken van februari stonden volop in het teken van de liefde. Verschillende
activiteiten werden georganiseerd rond Valentijn. Zo maakten we onze eigen placemats en
werden harten in allerlei materialen vervaardigd. We maakten ook een leuke wandeling
richting "Bloemen Cindy" om daar de mooiste bloemen uit te kiezen voor de decoratie. Na al
die voorbereidingen stond ons DVC op 14 februari helemaal in vuur en vlam!
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CDV De Corver & De Link

In maart en april brengen we de lente binnen in onze dagzaal en organiseren we tal van
activiteiten rond de lente en Pasen. Een knutselactiviteit en baknamiddag mogen hierbij
zeker niet ontbreken!
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Kennen jullie jongeren, woonachtig in regio Houthulst die interesse
hebben om een centje bij te verdienen in het groot verlof? We maken
graag kennis met hen!
We bieden hen een boeiende vakantiejob aan met aantrekkelijke
werkuren en een mooie verdienste. De bewoners, bezoekers en het team
zien reeds uit naar hun komst! Geïnteresseerden nemen best contact op
met Isabel Vanhove, coördinator CDV De Corver of Jurgen Delva,
teamcoach Watervliet 1, via 051/70 81 90.
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CDV Het Kloosterhof
We begonnen het nieuwe jaar met een nieuwjaarsdrink. De lekkere hapjes en drankjes
werden gesmaakt.
We keerden terug in de tijd met het voorlezen van nieuwjaarsbrieven
uit vroeger tijden. Ook gingen we op zoek naar de mode van hoeden vroeger en nu, en de
verschillende hoeden werden daarna eens aangepast!
De maand februari stond vooral in het teken van Valentijn.
Er werden placemats
gemaakt met liefdevolle wensen. Onze wensenboom werd versierd met hartjesfoto's van
iedere bezoeker. We probeerden 'in 't geniep' om foto's van onze bezoekers te bemachtigen
uit lang vervlogen tijden en maakten er een Valentijnsquiz van. Hilariteit alom!
En traditiegetrouw bakten we pannenkoeken op Maria Lichtmis.

CDV Het Kloosterhof

We beginnen de maand maart met vette dinsdag, waarop we traditiegetrouw oliebollen
bakken. Op Aswoensdag voorzien we een viering met het uitdelen van askruisjes.
We knutselen naar aanloop van Pasen en kleden onze dagzaal aan in paassfeer.
In de goede week voorzien we een boeteviering en een kruisweg.
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GAW De Oude Hulst

Op 28 december werden alle flatbewoners uitgenodigd voor een kerstfeestje in de cafetaria.
Een bezoekje van de Kerstman mocht hierbij niet ontbreken! Ook bij het nieuwjaarsfeestje op 6
januari kregen we hoog bezoek: de driekoningen kwamen langs met hun ster!
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Medische pedicure
Enkel op afspraak

Dienstverlening

Kapster

Gezondheidsconsult

Enkel op afspraak

Tweewekelijks op woensdag

Huishoudhulp met een lach

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

Strijkatelier Partoe

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

COVID Safe app

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

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

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

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE KLAPROOS
Coördinator: Patricia Azou
Beerststraat 36 • 8650 Vladslo
TEL: 051 43 44 34 • E: deklaproos@wzccassiers.be

ACTIVITEITENAANBOD
Praat- en koffiebar "Zorgzame Buurt"
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!

Kaartersclub "De Klaproos"
Elke tweede en vierde woensdag
van de maand kun je bij ons terecht
voor een gezellige kaartnamiddag.

NIEUW! VANAF 16 MAART
PETANQUECLUB 'DE KLAPROOS'
Elke eerste en derde woensdag
van de maand

Praatcafé "Kom op tegen kanker"
Dinsdag 19 april 2022 - 14u00: Kleur- en stijladvies
Sommige kleuren passen beter bij je dan andere en door de juiste kleurkeuze te maken,
zal je er ook beter uitzien. Met kleding kun je minder flatterende gevolgen van een
therapie of ingreep verdoezelen. Kleur is hierbij belangrijk maar ook de snit van de
kleding. Ontdek samen met onze kleurconsulente Martine Dehaene welke kleuren jouw
natuurlijke schoonheid naar voren brengen en welk type je bent.
Spreker: Martine Dehaene, schoonheidsconsulente Kom op tegen kanker
Locatie: zaal Nicefoor, LDC Ten Patershove
Deze voordracht is gratis, graag vooraf inschrijven
Inschrijven: 051 43 44 34 - patricia.azou@wzccassiers.be

Tijdens de week van 25 april organiseren LDC Ten Patershove en LDC De Klaproos
enkele activiteiten om ook het bewustzijn rond andere valrisicofactoren te vergroten.
Tijdens deze activiteiten zal o.a. worden ingezet op het belang van bewegen, wordt er
gewerkt aan een goed evenwicht & zicht en bekijken we de voordelen van gezonde
voeding om de spieren en beenderen sterk te houden. Meer info kan je vanaf begin
april vinden in de nieuwsbrieven of vragen aan het onthaal van beide LDC's.

VORMINGEN EN WORKSHOPS
Cursus smartphone voor beginners
Wanneer? Maandag 14/03 - 21/03 - 28/03 • 14:00 - 17:00
Waar? LDC De Klaproos
Prijs? €30 (koffie/thee en syllabus inclusief)
Lesgever? Raf Vandenameele
Inschrijven vooraf is noodzakelijk!

Bloemschikken: Paasbloemstuk
Wanneer? Vrijdag 8 april • 14:00 - 16:00
Waar? LDC De Klaproos
Prijs? €25 ter plaatse betalen (lesgeld + zelfpakket)
Lesgever? Gaby en Myriam
Drank te verkrijgen via onze drankenkaart café zorgzame buurt
Inschrijven vooraf is noodzakelijk, max. 12 pers toegelaten.

Kalligrafie: lessenreeks 2 - gevorderden
Wanneer? Dinsdag 15 maart • 14:00 - 16:00
Waar? LDC De Klaproos
Prijs? €5 (lesgeld, drank incl., materiaal niet
inbegrepen)
Lesgever? Nicole Vanstechelman
Inschrijven vooraf is noodzakelijk,
max. 12 pers toegelaten

Maken van keramische bloemen
Wanneer? Dinsdag 22 maart • 14:00 - 16:00
Waar? LDC De Klaproos, zaal 'de open bloei'
Prijs? €5 (lesgeld, drank inclusief, materiaal niet inbegrepen)
Lesgever? Ligy Mazereel
Inschrijven vooraf is noodzakelijk, max. 10 pers toegelaten
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NOTEER ZEKER IN UW AGENDA!
Week van de vrijwilliger
De één heeft veel tijd, de ander wat minder. Maar één ding hebben ze gemeen: die duizenden
vrijwilligers zetten zich onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed doel, in hun buurt, bij acties
en evenementen of in jouw organisatie. Ze zetten hun talenten in en doen dat meestal met veel
plezier en voldoening. Om al die mensen, die vaak achter de schermen hun steentje bijdragen,
te bedanken is er Dé Week van de Vrijwilliger. Tijdens deze week, van 27-02-2022 tot 06-03-2022,
laten we samen zien dat we die inzet niet vanzelfsprekend vinden. Tijdens Dé Week doen we iets
terug!

Troostplek - Plant een bloemdag
Samen met Ferm Vladslo zouden we graag onze troostplek jaarlijks in de kijker plaatsen door
een 'plant een bloemdag' te organiseren. Wie heeft zin om onze troostplek te sieren met
bloemen en bloembollen? Kom langs op donderdag 24 maart om 13:30.
Achteraf kan je wat napraten in de praat- en koffiebar 'zorgzame buurt'

Week van de zorg
De week van de zorg gaat door van 15-03-2022 tot 21-03-2022. Daarom
houden wij op donderdag 17 maart een leuke zangchallenge: Bezoekers en
medewerkers CDV Het Kloosterhof en LDC De Klaproos zingen ‘Ik hou van u’!!
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Dienstverlening
Infoloket voor senioren
Heb je een vraag, probleem of wil je advies? Kom dan langs bij de seniorenconsulent,
telkens van 9u00 - 11u00 en op volgende dagen:
Op maandag, woensdag en vrijdag in LDC De Schakel
Op dinsdag in WZC De Groene Verte Merkem
Op donderdag bij Zorgcentrum De Vleugels Klerken

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
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:
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

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE SCHAKEL
Coördinator: Chantal Denolf
Broeders Xaverianenstraat 12 • 8650 Houthulst
TEL: 051 69 71 76 • E: dienstencentrum@wzccassiers.be

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.

ACTIVITEITENAANBOD
Activiteiten in de schakel
Schilderatelier Met Verve
Tweewekelijks kun je 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.

Fietsclub seniorenfietsers Houthulst
Op donderdag 24 maart trappen de seniorenfietsers Houthulst het nieuw seizoen op
gang. De fietsers verzamelen aan De Schakel vanaf 13u30 en vertrekken om 13u45 voor
een ontspannen fietstocht in eigen streek. Iedereen is welkom om mee te rijden.
Het startmoment staat gepland op donderdag 17 maart om 14u00. We maken er een
gezellige namiddag van met een kopje koffie en gebak in De Schakel. Ook nieuwe leden
zijn welkom!

Activiteiten in samenwerking met de Bib
Workshop digidokter, thema Phishing
Phising, skimmen, nepwebwinkels, valse mails met pakjes die op je wachten,...
Cybercriminelen liggen altijd op de loer. Wapen je tegen internetfraude
met de tips uit deze praktische workshop. Breng je eigen smartphone mee.
Deze activiteit wordt gratis aangeboden.
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Activiteiten in samenwerking met vief West-Vlaanderen
Activiteiten in samenwerking met VIEF West-vlaanderen
Smartphone voor beginners
Tijdens deze korte lessenreeks maken we kennis
met de basisinstellingen en toepassingen van de
smartphone. We leren waar de verschillende
knopjes voor dienen en hoe we moeten werken
met een aanraakscherm. Ideaal voor een eerste
kennismaking met de smartphone!
De lessen staan gepland op 3 maart, 24 maart en 31 maart om 14u00.

Gezellig samenzijn met gezelschapsspelen en dessertenbuffet
Vief Houthulst en De Schakel heten u van harte welkom op 10 maart om 14u00 voor de eerste
ontspanningsactiviteit van 2022. Tijdens deze namiddag kan u genieten van een uitgebreid
dessertbuffet met koffie of thee, in combinatie met een babbeltje met je tafelgenoten. Voor
de liefhebbers zijn er ook gezelschapsspelen beschikbaar. Nodig gerust uw vrienden,
kennissen en familie uit voor deze ontspannende namiddag.
Deze activiteit wordt gratis aangeboden.

Versterk uw draagkracht en verlaag uw draaglast
Tijdens deze vorming op 30 maart om 14u00, wordt stil gestaan bij wat mogelijke
krachtbronnen zijn, maar ook bij de stoorzenders die draaglast in de hand werken. We
bekijken verschillende coping-stijlen die mensen hanteren om met stress en problemen
om te gaan. Er worden tips gegeven rond het stellen van grenzen en hoe je beter met je
energiebalans kunt omgaan.
De kostprijs bedraagt €7, koffietafel inbegrepen.
De spreker is dhr. Mario Schelfout, medewerker LM

Hobbyatelier
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 29 maart, 26 april, 31 mei en 28 juni telkens om 14u00.
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Petanqueclub De Schakel
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'
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!

Activiteiten & DIENSTVERLENING IN ANTENNEPUNT Merkem
In de bistro van WZC De Groene Verte, Kouterstraat 46

Infoment Erfenis en testament
We verwelkomen notaris Jasmine Roels op dinsdag 26 aprilom 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.

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
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Activiteiten in samenwerking met alfa fitness
Zachte Yoga
Elke donderdagnamiddag om 14u00
Zachte yoga is een yogavorm die geschikt is voor mensen
van alle leeftijden. Ook personen die last hebben van bv.
rugklachten, blessures, vermoeidheid, pijn, CVS,
fybromyalgie of andere problemen kunnen deze zachte
vorm van yoga beoefenen. Het tot rust brengen van de
gedachten in combinatie met ademhalingsoefeningen
en rustige bewegingen zorgen voor een betere
algemene gezondheid. Er is geen voorkennis nodig en
geen leeftijdsgrens. Je leert rekening houden met je
eigen lichaam, je grenzen kennen en accepteren.

Fitness
Elke voormiddag en op werkdagen ook in de namiddag wordt u een fitnessprogramma op maat
aangeboden.
De oefeningen worden aangepast aan je mogelijkheden en tempo.

Spinning 50+
Elke dinsdag kun je al fietsend aan je conditie werken!. Afspraak om 14u00!

Spierkracht voor senioren
Dit bewegingsprogramma gericht op het verhogen van je spierkracht is een aanrader voor alle
senioren die graag fit willen blijven.
Deze activiteit wordt elke maandag om 9u00 en woensdag om 9u30 aangeboden.

Voor informatie en inschrijving kun je terecht
bij Alfa Fitness
051 70 24 13 - www.alfafitness.be

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
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