't Cassiertje
2022 - Editie 3

Mei - Juni

Beste allemaal,
De voorbije dagen botste ik onverwacht op een woord waar ik al lange tijd niets meer
over had gehoord. Lenteschoonmaak.
In mijn fantasie belandde ik meteen terug in ons ouderlijk huis, zoveel jaren geleden.
Alsof iemand hiervoor plotseling het commando had gegeven, trok zowat de hele
buurt op hetzelfde moment ten aanval met borstels, dweilen en stofdoeken. Op die
dagen moest je als opgroeiend kind dubbel voorzichtig zijn om thuis niet met je
voeten in een emmer boordevol zeepsop te stappen. Erg vonden we dat niet, want zo
hadden we natuurlijk een extra reden om er met onze vriendjes weer op uit te mogen
trekken.
In mijn gedachten zie ik dan weer hoe alle ramen en deuren in ons ouderlijk nest
openstonden, zodat een lichte lentebries het stof van de herfst en winter uit het huis
kon jagen. Alles geurde er nadien fris en naar lente. Dat is precies wat de lente elk
jaar telkens weer met zich meebrengt: een fris en nieuw gevoel.
Mijn huidige lenteschoonmaak beperkt zich helaas meestal tot een aanval in mijn
kantoor. Elk stapeltje documenten grijnst naar mij en wacht plagerig tot ik er met een
kritische blik eens stevig doorga. Telkens opnieuw merk ik achteraf hoeveel papier ik
in de mand heb kunnen gooien. Een zalig gevoel…
Vandaar mijn tip voor jullie, onze bewoners en gebruikers: begin maar aan je eigen
lenteschoonmaak. Niet met emmers en borstels, want natuurlijk hebben we hier
uitstekende poetsmedewerkers voor. Neen, zet nu alle ramen en deuren in je hoofd
open zodat een lentebriesje er door kan waaien. Weg met wintergevoelens en met
vastgeroeste gedachten die te weinig zonnelicht hebben gezien. Mocht dit niet altijd
lukken, spreek er eens over met je buren of onze medewerkers in huis. Een praatje
over negatieve zaken die het niet waard zijn om te blijven hangen, helpt iedereen
vooruit. En ondertussen leg ik blijgezind nog een map met ‘lang voorbije zaken’ in de
papiermand.

Gerdy Desmedt
Algemeen directeur
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Bewonersinfo
We verwelkomen...
Bewoners woon- en zorgcentrum
Dhr. Peire Nico
woont sedert 03-03-2022 in kamer 008 - afdeling De 2 Linden.
Nico werd geboren op 05-04-1972 te Torhout.
Mevr. Coryn Rachelle
woont sedert 04-03-2022 in kamer 158 - afdeling Watervliet 1.
Rachelle werd geboren op 03-01-1931 te Langemark.
Mevr. Haneca Maria
woont sedert 09-03-2022 in kamer 046 - afdeling Watervliet 0.
Maria werd geboren op 08-12-1950 te Diksmuide.
Mevr. Decoster Angèle
woont sedert 15-03-2022 in kamer 011 - afdeling De 2 Linden.
Angèle werd geboren op 22-10-1943 te Koekelare.
Dhr. Vanalme André
woont sedert 17-03-2022 in kamer 014 - afdeling De 2 Linden.
André werd geboren op 03-04-1940 te Koekelare.
Dhr. Depoorter Michel
woont sedert 28-03-2022 in kamer 052 - afdeling Watervliet 0.
Michel werd geboren op 25-03-1946 te Diksmuide.
Mevr. Pattyn Bernice
woont sedert 06-04-2022 in kamer 114 - afdeling De 2 Linden.
Bernice werd geboren op 01-02-1933 te Kortemark.
Mevr. Vangheluwe Jacqueline
woont sedert 08-04-2022 in kamer 152 - afdeling Watervliet 1.
Jacqueline werd geboren op 12-02-1939 te Woumen.
Mevr. Jaques Cecile
woont sedert 13-04-2022 in kamer 122 - afdeling Watervliet 1.
Cecile werd geboren op 01-11-1932 te Torhout.
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Bewonersinfo
We verwelkomen...
Bezoekers CDV De Corver
Dhr. Joseph Jan
Jan werd geboren in Diksmuide op 05-10-1935 en woont in Esen.
Dhr. Degrande Rafaël
Rafaël werd geboren in Staden op 09-07-1944 en woont in Staden.
Mevr. Masschelein Marie José
Marie José werd geboren in Geluwe op 26-08-1940 en woont in Woumen.

Bezoekers CDV Het Kloosterhof
Dhr. Kesteloot Frans
Frans werd geboren in Veurne op 21-03-1948 en woont in Pervijze.
Dhr. Janssens Georges
Georges werd geboren in Zerkegem op 28-05-1934 en woont in Diksmuide.
Dhr. Beernaert Rafaël
Rafaël werd geboren in Diksmuide op 09-09-1941 en woont in Diksmuide.
Mevr. Vandecasteele Denise
Denise werd geboren in Eernegem op 24-04-1945 en woont in Diksmuide.
Mevr. Vansteelandt Denise
Denise werd geboren in Eernegem op 16-11-1945 en woont in Keiem.
Dhr. Vanhooren Charles
Charles werd geboren in Ichtegem op 22-09-1924 en woont in Koekelare.
Mevr. Vansevenant Maria
Maria werd geboren in Diksmuide op 24-01-1932 en woont in Diksmuide.
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Bewonersinfo
We nemen afscheid van...
Bewoners woon- en zorgcentrum
Dhr. De Ruyter Willy
woonde op kamer 014 - afdeling De 2 Linden.
Willy werd geboren op 08-04-1937 te Klerken en overleed op 06-03-22.
Mevr. Vandecasteele Jeanne
woonde op kamer 052 - afdeling Watervliet 0.
Jeanne werd geboren op 16-02-1927 te Eernegem en overleed op 23-03-22.
Dhr. Vandevijvere Frans
woonde op kamer 152 - afdeling Watervliet 1.
Frans werd geboren op 17-10-1935 te Zarren en overleed op 26-03-2022.

Onze oprechte deelneming.
Mogen goede herinneringen
het verlies verzachten.
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Pastoraal nieuws
Mariawandeling
De meimaand is de Maria maand. We willen in deze maand onze hemelse Moeder
vieren en eren. Als we bij onze gelovige bewoners op bezoek gaan zien we heel
dikwijls dat ze hun rozenkrans in de handen hebben en bidden. Wij vinden het dan
ook belangrijk om aandacht te hebben voor deze traditie. Net zoals vorig jaar
wordt een Mariawandeling georganiseerd in en rond het woonzorgcentrum.
De vorm en inhoud zijn dezelfde als vorig jaar. Vorig jaar was de meimaand koud
en nat. En daarom bieden wij dit initiatief opnieuw aan. Aan de inkom van het
woonzorgcentrum zal opnieuw een boekje klaarliggen met alle informatie.
Bedevaart
Op dinsdag 10 mei gaan we op bedevaart met de bewoners naar Dadizele.
We rijden met de bus en met auto’s. Er wordt een picknick voorzien en we krijgen
soep in het WZC te Dadizele. In de namiddag is er een viering in de basiliek. We
hopen op mooi weer zodat we nog een mooie wandeling kunnen maken.

KALENDER
MA 02/05

DON 05/05

MA 09/05

DIN 10/05

15:00 Eucharistie
met ziekenzalving

15:00 Eucharistie

15:00 Eucharistie

voor flatbewoners

met ziekenzalving

met ziekenzalving

Bedevaart naar

en bezoekers CDV

voor bewoners WV1

voor bewoners 2L

Dadizele

DON 12/05

DON 19/05

WOE 25/05

DON 02/06
15:00 Pinksterfeest

15:00

15:00

15:00 Eucharistie in

Eucharistie voor alle

Eucharistieviering

Eucharistieviering

kerk Houthulst nalv.

bewoners in de

bewoners WV0

bewoners WV1

OLH Hemelvaart

cafetaria

DON 09/06

DON 16/06

DON 23/06

DON 30/06

15:00

15:00

15:00

15:00

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering

bewoners WV0

bewoners WV1

bewoners WV0

bewoners WV1
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Dementie aan het woord
Geheugenkoor van wzc Cassiers zoekt begeleider
Krantenartikel KW - 08 april 2022

HOUTHULST - In wzc Cassiers werd een geheugenkoor opgericht, het koor kon echter
door de pandemie al twee jaar niet samenkomen. “Woorden worden soms vergeten,
maar muziek blijft bij en net daarom is het geheugenkoor voor mensen met dementie
zo waardevol”, vertelt Laurence Steen, referentiepersoon dementie in wzc Cassiers.
“Eenmaal per maand komen we samen om te zingen. Iedere persoon met dementie
die in wzc Cassiers verblijft of naar de dagopvang komt, kan samen met een
mantelzorger komen meezingen. Na het zingen kunnen mantelzorgers in de
koffiepauze ook contact hebben met lotgenoten. “Helaas kan het geheugenkoor
voorlopig niet opstarten want we zijn heel hard op zoek naar een muzikale begeleider,
iemand die partituren kan lezen en een instrument bespeelt en die vooral liedjes uit
de tijd van toen kan spelen en begeleiden. Dit is vrijwilligerswerk waarbij gevraagd
wordt om één uur per maand naar wzc Cassiers te komen om het koor te begeleiden.”
Geïnteresseerd? Dan kan je contact opnemen via refdementie@wzccassiers.be of 051
70 81 90. Op de foto zie je een paar leden van het geheugenkoor met v.l.n.r. zittend
Sylvette Danneel, Edith Vanoorenberghe, Aubina Grossey en Gerarda Decuyper en
achteraan Laurence Steen. (ACK-foto ACK)
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Personeelsnieuws
Op 24 februari namen we afscheid van Dorine Vanbiervliet, verpleegkundige
nacht. Zij gaat na 33 jaar dienst bij WZC Cassiers op welverdiend pensioen!
Dorine werd door haar nachtcollega’s, collega’s verpleegkundigen en de directie
verrast met een afscheidsreceptie en een mooi geschenk!
Van harte proficiat, Dorine, geniet met volle teugen van deze nieuwe fase in je
leven!
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Personeelsnieuws
PROFICIAT AAN ALLE COMMUNICANTJES!

Anne-Marie (VP nacht)
& Siebe (eerste communie)

Angelique (zorgkundige
Watervliet) & Amine (vormsel)

Birger (VP watervliet)
met Billie-Rose (eerste communie)

Iris (Zorgkundige 2L)
& Jonas (eerste communie)

Jolien (zorgkundige CDV)
& Auke (vormsel)

Kimara (VP nacht)
& Céleste (vormsel)
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Gudrun (chauffeur)
& Niels (vormsel)

Birger (VP Watervliet)
& Lotte (vormsel)

Peter (economisch directeur)
& Lore (eerste communie)

Personeelsnieuws
Op 22 april ging onze jaarlijkse 'dag van de medewerker'
door. Dit jaar was de slagzin: "Jullie kleuren elke dag van
onze bewoners! Vandaag zetten we jullie in het
zonnetje!!"
Er werd een kleurrijke rondgang doorheen het WZC
georganiseerd, met tal van feestelijke activiteiten en
standjes met een hapje en een drankje. Achteraf kon
iedereen genieten van een heerlijke BBQ en werden alle
medewerkers in de bloemetjes gezet met een
cadeaubon. Ook de jubilerende medewerkers werden
niet vergeten en kregen een attentie voor hun jaren
dienst bij WZC Cassiers. Proficiat!
Aan al onze medewerkers: Jullie zijn fantastische,
onmisbare krachten, echt waar, bedankt dat jullie onze
kleurrijke m&m’s waren dit jaar!
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Fotoalbum

Februari
Op 24 februari vierden we carnaval: Een masker op onze snoet, en op mijn
hoofd een gekke hoed, ook in WZC Cassiers vieren we carnaval heel goed!
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Fotoalbum
Maart
In de week van 7 maart mochten we volop van het zonnetje genieten!
Precies of lente was reeds in het land! Ideaal voor een uitstapje naar de
bloemenwinkel en naar Surprice voor een lekker ijsje!

Op 16 maart werd een pannenkoekenbak georganiseerd tvv. Oekraïne.
Maar liefst 40 liter (!) pannenkoekenbeslag was tegen 17u00 volledig
verdwenen! De opbrengt was €606!! We willen iedereen bedankt voor de
talrijke opkomst en steun en onze vrijwilligers voor de helpende handen!
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De lentekriebels waren in de week van 14 maart goed voelbaar… tijd om mooie
lentestukjes te maken. Tijdens de bakactiviteit stond een culinaire verrassing
op het menu: kletskoppen met pudding en fruit! Heerlijk!
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Oef, gelukkig zijn mosselen WEEK-dieren en mochten die dus op vrijdag 18
maart op het menu staan!

Met lekkere frietjes erbij, meer moet dat niet zijn!

Het was vanmiddag GENIETEN op alle afdelingen! Er kwam ook een schattig
bezoekje langs!

In de week van 21 maart was het echt terrasjesweer!
Er werd dan ook volop van de zon genoten!
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Fotoalbum
April
Na de take-away editie van vorig jaar kon dit jaar op 1 april 2022 het
spaghettifestijn terug doorgaan! Bedankt aan alle helpende handen en alle
aanwezigen voor de steun, alsook aan het keukenteam voor het bereiden van
de heerlijke spaghetti en chocomousse!
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Huwelijksjubileum
Veel weten er Roger en Paula niet meer van, ’t is al te lang geleden zegt Roger, alleen weet
Roger nog te vertellen dat het op een zaterdag was, ’s morgens om 9u in de kerk van de
Madonna en dat hij 500 frank moest geven aan de pastoor. En dat dat het begin was van een
mooi, lang en gelukkig leven samen.
Roger Rambour is geboren op 18 juli 1929 en komt uit een kroostrijk gezin met 9 kinderen. Hij
woonde met zijn ouders Hector Rambour en Laura Labare, aan de “buskant van de Madoinne”
in de Grasstraat; letterlijk aan de rand van het bos van Houthulst, want vóór de eerste
wereldoorlog kwam het bos van Houthulst nog tot de rand van de Madonna en tot in Aartrijke .
Roger is seizoenarbeider geweest voor het vlas en de bieten. Omwille van economische
redenen na WOII zochten mannen uit het dorp werk, die ze vonden in het noorden van
Frankrijk. Daarna heeft Roger vele jaren gewerkt als metser bij Marcel Hoedt in Poelkapelle,
net als zijn vader.
Paula Claeys is geboren op 6 februari 1932 en komt uit een gezin van 5 kinderen met als
ouders Zulma Callewaert en Jules Claeys. Paula heeft altijd voor de kinderen gezorgd en deed
het huishouden.
Statiekermis, daar hebben Roger en Paula hun eerste kus gegeven. Details van dit gebeuren
kennen we niet maar naar het schijnt was het zéér romantisch. Ik weet niet of het bij Albertine
van de Smisse was of in café de statie bij Dréédn Courtens toen Roger voor het eerst Paula
heeft “binnen gedraaid”! 3 jaar later na de eerste kennismaking op de statie, op 19 april 1952,
stapten Roger en Paula in het huwelijksbootje. Een klein, maar gezellig feestje 70 jaar terug.
Maar op huwelijksreis gaan zat er toen niet in. Desalniettemin zat Roger niet stil want in 53 ,
amper een jaar later werd hun eerste dochter Josiane geboren – die spijtig genoeg overleden
is in een woningbrand met groot verdriet en een donkere periode als gevolg - en nog een jaar
later in 1954 kwam de 2de dochter Christine. Roger en Paula hadden samen 2 kinderen , 4
kleinkinderen - Tamara, Pedro, Xavier en Isabelle en 5 achterkleinkinderen Joyce, Melanie,
Chelsey, Eden en Vital.
Het was op de hoogdagen een gezellige bedoening bij Roger en Paula thuis toen de familie
bijeen kwam. Ze waren gelukkig in hun huisje langs de Brugseweg in Poelkapelle. Roger zagen
we geregeld op zondag langs het voetbalplein van Langemark, supporter voor de lokale
voetbalploeg, terwijl Paula zorgde voor de kleinkinderen.
Ze maakten er lang het beste van tot ze niet meer thuis konden blijven en verhuisden naar het
woonzorgcentrum Cassiers.

In 2017 mochten we hier in dezelfde kring jullie briljanten huwelijk vieren, en stilletjes werd er
gehoopt op een platina jubileum en zie hier zit op nieuw een stralend echtpaar. We zijn blij dit
feest hier samen met jullie te mogen vieren. Dat jullie liefde heel sterk is en dat jullie nog
steeds heel innig van elkaar houden, dat mogen we nog dagelijks merken hier in ons
woonzorgcentrum.
Paula en Roger, het eeuwige welgezinde koppel, altijd samen, zonder elkaar lukt moeilijk.
Zelfs in quarantaine door covid, werd ervoor gezorgd dat jullie samen konden zijn, of toch
eens aan de deur konden zwaaien. Het is soms ontroerend om te zien hoe jullie geven om
elkaar. Jullie zijn ook echte familiemensen, steeds bezorgd om het welzijn van kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Jullie genieten van de vele bezoekjes en een babbeltje
over Poelkapelle doet jullie veel deugd. Want jullie zijn nog altijd erg geïnteresseerd in het
reilen en zeilen van Poelkapelle. Indien geen bezoek, doen jullie graag eens mee met de
activiteiten, zeker een bingo en een grote activiteit met de ganse afdeling, want dan gaat de tv
uit en blijft de gsm achter op Paula haar kamer. En Paula is er altijd als één van de eersten bij
als er op uitstap gegaan wordt. Roger blijft dan soms liever in zijn zetel naar het sport kijken
Jullie weten ook humor te appreciëren en zijn beiden steeds alert voor een mop met een
kwinkslag.
Samen zitten jullie ook graag in het gezelschap van andere bewoners en doen er graag hun
praatje in de woonkamer. Jullie volgen ook mee op dat alles er vlot verloopt. Jullie zijn steeds
begaan met andere bewoners en ook met de medewerkers. Als er iemand niet goed is of zich
ziek voelt, dan informeren jullie toch altijd hoe het met hen gaat. Dit is zo mooi aan jullie,
bekommerd om iedereen. En zoals het in de beste gezinnen gaat, heeft de vrouw het net iets
meer voor het zeggen, nietwaar Paula?
Op de vraag of jullie het zagen zitten om mee te gaan op reis straks in mei, was Paula haar
antwoord volmondig JA en Roger moest natuurlijk ook mee van Paula. Een bewijs dat jullie
alles meepikken en nog alles uit het leven willen halen, écht bewonderenswaardig. We hopen
dan ook dat jullie er volop zullen kunnen van genieten.
Beste Paula en Roger, 70 jaar getrouwd, 70 jaar liefde en leed gedeeld, het is niet iedereen
gegeven. Van harte een dikke proficiat van alle medewerkers en bewoners van ons
woonzorgcentrum!
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MAMA
ze serveert liefde als ontbijt
geeft kracht in de nacht
de pleister op de wond
die de pijn zo verzacht
ze laat bloemen bloeien en mensen groeien
haar is niets te veel
mijn thuis, mijn veilige haven
zij is wie ik worden wil
Op de agenda:
Maandag 9 mei
Ijscoupe met verse aardbeien ter ere van Moederdag!

PROFICIAT AAN ALLE MOEDERS EN VADERS!

Moederdag 08-05-2022

♥ Vaderdag 12-06-2022

zeg weetje papa
dankbaar ben ik en ook nog best trots
op zo'n schouder, een steun
in de branding mijn rots
ja weetje papa
trots ben ik en dus dankbaar
voor alles wat je doet en gedaan hebt
mijn superheld
Op de agenda:
Vrijdag 10 juni
Verrassingstraktaat voor Vaderdag!
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De jarigen

MEI

Bewoners

Bewoners assistentiewoningen

06-05-1931

Eliane Coulier

01-05-1936

Georgette Damman

06-05-1935

Andrea Despeghel

25-05-1934

Maria Jonckheere

09-05-1937

Frans Bijttebier

11-05-1933

Maria Vancauwenberghe

12-05-1933

Maria Ridez

18-05-1932

Jozef Bentein

19-05-1947

Ghislain Ulin

22-05-1958

Ivan Depoorter

22-05-1938

Maria Gouwy

26-05-1955

Eddy Verstraete

28-05-1938

Cecilia Vanhove

Bewoners

Bezoekers CDV Het Kloosterhof
03-05-1931

Roger Vanoverberghe

07-05-1936

Irene Luypaert

11-05-1928

Martha Dick

28-05-1944

Martha Verweirder

28-05-1934

Georges Janssens

Bezoekers CDV De Corver
22-05-1933

Monique Coopman

27-05-1936

Zuster Helena

Bezoekers CDV Het Kloosterhof
Agnes Degrendele

01-06-1938

Henrick Serraris

04-06-1923

Agnes Claeys

04-06-1937

Gerard Avereyn

06-6-1932

Marie-Jeanne Lyphout

11-06-1937

Noël Dedeyster

09-06-1932

Regina Cauwelier

17-06-1926

Gerard Crevits

14-06-1936

Cecile Vermeersch

24-06-1942

Urbain Gamme

14-06-1936

Zuster Angela

26-06-1936

Noël Vandeputte

15-06-1936

Jeanette Lowie

20-06-1924

Maria Haeve

25-06-1933

Cecile Vanpoucke

Bewoners assistentiewoningen

Bezoekers CDV De Corver
02-06-1930

Alfons Snaet

06-06-1939

Nelly Bonte

07-06-1928

Dora Eichler

04-06-1964

Antoon Spriet

09-06-1963

Veronique Gunst

08-06-1938

Jacqueline Deboutte

15-06-1936

Johan Tyberghien

23-06-1923

Gilberte Blondeel

25-05-1946

Mia Ascrawat

28-06-1925

Maria Lins
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JUNI

04-06-1928

BEWONERSREIS 2022
"DE TIJD VAN TOEN"
'De Putsehoeve' Bergeijk
16 mei 2022 - 20 mei 2022

Wat staat er zoal op het programma:
Wandeling in Bergeijk
Bezoek aan het Kempenmuseum "De Acht Zaligheden"
Oudhollandse volksspelen
Picknick in Eersel
Daguitstap naar Bokrijk
BBQ in De Putsehoeve
Wandeling in Valkenswaard
Bezoek aan de wekelijkse markt
Aperitief in de natuurtuin 't Loo
...

WE WENSEN IEDEREEN
EEN DEUGDDOENDE REIS TOE!
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CDV De Corver & De Link
In ons CDV worden dagelijks leuke activiteiten aangeboden.
Natuurlijk hebben we altijd wel enkele activiteiten waar we met veel plezier
naar terugkijken zoals: De grote carnavalshow die eind februari doorging. Met
veel show en spektakel bracht het team van De Corver de zotste
carnavalsliederen. Ambiance!!
Nog en hoogtepunt van de voorbije maanden was onze eerste uitstap na de
coronaperiode. We kregen de kans om de generale repetitie van de toneelgroep
“De onverwachte vrienden” bij de wonen in Merkem.
De voorbije maand was het terug terrasjesweer in België, tot groot geluk van
onze bezoekers. We genoten dan ook met volle teugen.
Ook Pasen werd goed gevierd. Versieringen werden aangebracht, er werd een
klein paastraktaat voorzien / bezoeker en ook de Paasvieringen werden door
veel bezoekers enorm geapprecieerd. Ook de mosselsouper en de gerookte
haring diners kon onze bezoekers wel bekoren.
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CDV De Corver & De Link

We zien al uit naar de komende maanden! De komende maanden zetten we
natuurlijk onze moeders en vaders in de bloemetjes. Daarnaast hebben we
alvast een aanbod leuke en verrassende activiteiten gepland.
Hierbij willen we wel nog een oproep doen naar studenten! Wij hebben nog een
student nodig. Wie nog op zoek is naar een leuke, boeiende en uitdagende
studentenjob vanaf 8 augustus voor de maand augustus of september mag zich
steeds wenden tot Isabel Vanhove.
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Buurthuis Cassiers Vladslo
De voorbije maanden mochten we genieten van heel wat lekkers: zelfgemaakte
pizza's, mosselsouper en taart van enkele jarigen. De lente deed zijn intrede en
ook de leefruimte werd volgens thema aangekleed! We deden een lentequiz en
vierden Goede Vrijdag en Pasen in de kerk en kapel. We hadden hoog bezoek,
er kwam namelijk een hond langs in het dagcentrum. We sloten april af met
de week van de valpreventie. Er werden heel wat aangepaste activiteiten
voorzien rond dit thema.
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Buurthuis Cassiers Vladslo

In mei zetten we alle vrouwen in de bloemetjes voor Moederdag. In juni
vergeten we ook de mannen niet voor Vaderdag!
We gaan op uitstap naar de Lourdesgrot in Houthulst en genieten daar van een
kopje koffie. Met de zomer in zicht hopen we op mooi weer en zonnige dagen op
ons gezellig terras en in onze mooie tuin!
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Buurthuis Cassiers Vladslo
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Zorgloket "hoe gaat het"
Wegwijs in je paperassen
wekelijks op woensdag 9u30 - 11u30

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

Koffiebar "zorgzame buurt"
Wekelijks op donderdag
14:00 - 16:00

Medische pedicure
Enkel op afspraak

Kapster

Strijkatelier Partoe

Enkel op afspraak

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

Huishoudhulp met een lach

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

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

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! PETANQUECLUB 'DE
KLAPROOS'
Elke eerste en derde woensdag
van de maand
Toekomstplannen buurthuis Cassiers Vladslo

Ongetwijfeld hebben jullie al gehoord over het gloednieuwe Buurthuis Cassiers dat er zal komen
aan de overkant van het klooster in Vladslo. Elke dag worden de plannen concreter en concreter.
Ongetwijfeld zal dit open huis een enorme meerwaarde betekenen voor Vladslo en heel GrootDiksmuide. Maar waarvoor zal je dan in het nieuw op te trekken gebouw kunnen langskomen? Ons
vertrouwde LDC De Klaproos wordt in het Buurthuis Cassiers zowat de toegangspoort voor de
diverse andere diensten die ook nu al de thuiszorgondersteunend zijn. Inderdaad, ook het
centrum voor dagverzorging Het Kloosterhof - met het ruim aanbod voor zorg en dagopvang -, het
strijkatelier en het dienstenchequebedrijf Partoe zullen naar de overkant van de straat verhuizen.
In een nagelnieuwe omgeving zal men er in de eerste plaats kunnen genieten van ontmoeting en
verzorging. Ook wie eerder nood heeft aan sociaal contact, aan een praatje, zal er zich meteen
thuis voelen. En net als nu in De Klaproos zal men in de nieuwbouw kunnen binnenstappen voor
info over administratieve zaken of andere bekommernissen.
Aanvullend op wat de lokale verenigingen reeds zo goed aanbieden, zal je in het Buurthuis
Cassiers ook enkele specifieke, kleinere activiteiten kunnen beleven. Steeds in samenwerking
met de verenigingen, de buurt en de gemeentelijke diensten.
Wellicht vanaf 2023 zullen de deuren van het aantrekkelijke Buurthuis Cassiers wijd openzwaaien.
Voor elke inwoner van de buurt of van wat verderop in Groot-Diksmuide. Voor jong en oud, voor
kwetsbaren of voor wie helemaal fiks & fit is,… kortom, voor iedereen, zonder onderscheid.

VORMINGEN EN WORKSHOPS
Over alcoholgebruik, misbruik en onafhankelijkheid
Wanneer? 30 mei 2022 • 19:00 - 21:00
Waar? LDC De Klaproos
Prijs? €6,00 (voordeeltarief Uitpas - € 1,20 kansentarief)
Lesgever? Ilse Ostyn
Inschrijven vooraf is noodzakelijk!
Meer info: Alcoholgebruik is een sociaal ingeburgerde gewoonte, die staat voor
gezelligheid, netwerken en ontspannen. Toch is een glaasje drinken niet altijd zo
onschuldig als het lijkt. Denk maar aan de weekendongevallen, werkverzuim, ziekte of
relationele problemen die uitgelokt of veroorzaakt worden door middelenmisbruik. Op
deze infoavond over alcoholverslaving staan we stil bij de fasen van gebruik. Wat is veilig en
gezond gebruik? Maar ook, wat is afhankelijkheid of verslaving? Hoe ga je er mee om? Wat
kan je doen als partner of familielid?

Kalligrafie: lessenreeks 2 - gevorderden
Wanneer? 17 mei en 21 juni • 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 klaprozen
Wanneer? 24 mei 2022 • 13:30 - 16:00
Waar? LDC De Klaproos, zaal 'de open bloei'
Prijs? €33 (lesgeld + materiaal inbegrepen)
Lesgever? Ligy Mazereel
Inschrijven vooraf is noodzakelijk, max. 10 pers toegelaten

Goedgemutste breicampagne, samen tegen armoede!
Op deze manier zorgen we voor mensen in
onze buurt die in armoede leven..
Henriëtte Raas uit Zarren is onze breimoeder die van thuis uit
volop bezig is met mutsjes breien. Onze bezoekers van CDV
Het Kloosterhof zullen binnenkort olv. Gwendoline ook uit de
startblokken schieten! Ook zin om te helpen?
Neem contact op: 051 43 44 34
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GAW De Oude Hulst
Op 10 maart gingen onze vrijwilligers Erna en Annie langs in de assistentiewoningen 'De Oude Hulst' voor het maken van croque monsieurs voor alle
bewoners. Ze gingen van deur tot deur en waren overal van harte welkom!
Op 18 maart werden de flatbewoners uitgenodigd op de mosselsouper en op 22
april kon men genieten van gerookte haring met aardappel in de pel op de BBQ.
Er wordt van de dagzaal ook gretig gebruik gemaakt om gezelschapsspelletjes
te spelen of te puzzelen.
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GAW De Oude Hulst
DIAMANTEN HUWELIJKSJUBILEUM VAN
GERARD DURAN EN MARIE THÉRÈSE DEVELTER
Gerard werd geboren te Moorslede op 8 december 1936. Hij was de zoon van Alberic Duran,
zelfstandig vlasbewerker en van Ivonne Depraetere, huishoudster. Het gezin telde 3 zonen. Hij liep
school te Slijpskapelle tot zijn veertien jaar. Gerard bewerkte daarna vlas samen met zijn vader en
broers, eerst in Moorslede, later bij Verwisch in Frankrijk. Gerard werd soldaat in 1956 in
Lombardsijde. Na een paar jaar gewerkt te hebben als grensarbeider, trok hij terug naar het leger in
1959 als beroepsmilitair.
Marie Thérèse Develter werd geboren op 20 februari 1938 in Westrozebeke. Zij was de dochter van
Victor Develter, arbeider en van Anna Soenen, huishoudster. Marie Thérèse liep school te
Westrozebeke en stikte later bij de firma Boka te Roeselare.
Ze huwden op 4 mei 1962 op het gemeentehuis van Westrozebeke. Daarna trok het jonge paar naar
Arlon waar Gerard als beroepsmilitair verbonden was aan de Infanterie school en er werkte als
chauffeur van rupsvoertuigen op het oefenterrein in Stockem, een achttal kilometer van Arlon. Marie
Thérèse vond er werk in de papierfabriek Mebelpap. In 1963 werd zoon Frank geboren in Arlon.
Van 1964 tot 1966 werkte Gerard in de kazerne van Lombardsijde bij het 43A HAWK.
In 1966 werd ook dochter Ann geboren. In datzelfde jaar verhuisde het gezin Duran-Develter naar
Brakel in Duitsland bij het 43A HAWK. Vanaf 1973 verhuisde het gezin Duran-Develter naar de
Vijfwegen Staden in het Munitie Depot 93 BNlog om zijn beroepscarrière af te sluiten in 1992 als
Korporaal chef. Marie Thérèse was stikster in de firma LEE te Ieper van 1976 tot 1992.
Wegens de gezondheidstoestand van Marie Thérèse verhuisden zij naar een serviceflat ‘De Oude
Hulst’ Terreststraat 4C Flat 5 8650 Houthulst op 6 augustus 2018. Sindsdien genieten zij van de warme
zorg van alle medewerkers, directie, Wit-gele Kruis en familie hulp. Intussen zijn zij niet gespaard van
tegenslagen bij het overlijden van schoonzoon Donald Hellebuyck en kleinkind Duran Glenn.
Gerard en Marie Thérèse houden ook heel veel van hun kleinkinderen: William, Wouter en Jolien
Hellebuyck en Glenn (†) en Cindy Duran. Ze zijn ook heel fier op hun achterkleinkinderen Emanuel,
Layla, Danté, Evita, Jarno, Matheo en Lucca.
Van harte proficiat Gerard en Marie Thérèse!
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PARTOE
De engelbewaarders van Partoe
Al enkele jaren werkt ons woonzorgcentrum, net
als enkele collega’s, samen met Partoe dat hier in
de streek huishoudhulp levert bij mensen thuis, in
ruil voor dienstencheques.
Sinds kort wordt aanspreekpunt Lies Parrein
(rechts op de foto) bij de dagelijkse organisatie
bijgestaan door Kamilia Boutrahi (links op de foto).
Samen regelen ze vanuit het secretariaat zowat
alles voor zowel de klanten als de medewerkers
van Partoe.
Lies (31 jaar) woont met haar man en twee kleine
kinderen in Beerst, nabij het hoofdkantoor in
Vladslo (Diksmuide). Kamilia (33 jaar) en haar man
leven in Rumbeke, van waaruit ze makkelijk naar
haar werkdomein in Dadizele en Wervik kan. Lies is
verantwoordelijk voor de andere gemeenten van
Partoe zoals bijvoorbeeld Kortemark, Houthulst en
Diksmuide. “Voor ik bij Partoe belandde, had ik in
het onderwijs gestaan en was ik aan de slag bij de
NMBS”, vertelt Lies.
Collega Kamilia werkte voorheen in het buitenland als reishostess bij o.m. Jet Air. Je merkt
meteen dat beiden vanuit hun vroegere werkervaring vlot met mensen kunnen omgaan. “Dat is
precies wat ons werk zo aantrekkelijk maakt”, getuigen ze allebei. “Neem daarbij de grote
variatie aan taken en onze werkdag is telkens in een wip voorbij: de planning opmaken,
problemen in een uurrooster oplossen, nieuwe klanten begeleiden,…”
Niet het zoveelste huishoudhulp-bedrijf
Partoe is duidelijk niet het zoveelste dienstenchequebedrijf, want het heeft een uitgesproken
sociale opdracht, waarbij bijvoorbeeld 65-plussers en ook mensen in assistentieflats makkelijker
voorrang krijgen. “Vanuit dit sociaal doel bij Partoe krijgt de klant bijvoorbeeld ook geen extra
administratiekosten aangerekend.”
Zelf worden Lies en Kamilia niet supervrolijk van het kuiswerk dat bij hen thuis op hen wacht. Lies
is blij dat ze op een poetshulp van Partoe kan rekenen. “Ik doe het nodige zelf, maar zonder
enthousiasme”, lacht Kamilia. “Maar ik vind het dan wel heel rustgevend wanneer alles er netjes
bij ligt.” En wat moeten we best altijd voor wat opkuis in huis hebben? “Dreft en azijn, daar kan je
bijna alles mee oplossen,” tipt Lies ons. “En ook een plumeau (pluimborstel)”, lacht Kamilia.
Ken je iemand die op zoek is naar leuk, gewaardeerd huishoudwerk? Of die een huishoudhulp
zoekt? Neem contact met Lies of Kamilia via 051-79 27 90 & www.dienstenchequespartoe.be

FORT KNOKKE
Wie van een fort aan de IJzer hoort spreken, denkt wellicht aan de Eerste
Wereldoorlog.
Ten onrechte. In de Grote Oorlog waren er aan de IJzer wel veel loopgrachten en
zandzakjes, maar geen forten. Maar de IJzer speelde al veel eerder een militaire
rol, want hij ligt in een grensstreek. In Merkem, ter hoogte van de monding van
het Ieperleekanaal in de Ijzer ligt er een ophaalbrug, de “Knokkebrug” genoemd.
Op het einde van de 16de eeuw werd er op deze plaats door de Spanjaarden een
fort aangelegd: “Fort Knokke” of “Fort de Knocke”. Deze vestiging moest de
IJzervlakte beschermen tegen aanvallen van hervormings-gezinden vanuit
Oostende. De volgende eeuwen werd het fort aangepast en uitgebreid door de
Fransen en de Oostenrijkers. Onder keizer Jozef II werd het in 1781 gesloopt. De
vestingswerken werden afgebroken en de grachten gedempt. Op heden kan
men in het patroon van de grachten de resten zien van het militaire bastion. De
hele site met landschappelijke restanten is in 1995 als monument en in 2009
als bouwkundig erfgoed beschermd.
De monding van
het
Ieperleekanaal
in de IJzer

Een oude
tekening
van het fort
Een recente foto van
de Knokkebrug
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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 verzamelen de fietsers aan De Schakel vanaf 13u30 voor een ontspannen
fietstocht in eigen streek. Iedereen is welkom om mee te rijden.
Ook nieuwe leden zijn steeds welkom!

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 31 mei en 28 juni telkens om 14u00.
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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!

Kaartclub De Schakel
Wekelijks organiseert het dienstencentrum clubkaarting op vrijdagnamiddag, We
starten om 13u30 en spelen 2 partijen voor het clubklassement, aansluitend is er
mogelijkheid om vrij te kaarten.

Petanqueclub De Blyde Petanquers
Wekelijks kun je op maandag in De Schakel terecht voor een spelletje petanque
(indoor) tijdens de wintermaanden en bij regenweer. Bij mooi weer wordt er gebruik
gemaakt van het buitenplein naast de zaal. We verwachten jou om 13u45.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Willy Honraet, tel. 051/70 38 55

Activiteiten in samenwerking met de Bib
Workshop digidokter, thema Phishing op dinsdag 24 mei om 14u00
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.

Activiteiten IN ANTENNEPUNT Klerken
Het activiteitenprogramma voor Klerken is in opmaak.
Meer info vind je op de website van het dienstencentrum.
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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 meer info en inschrijvingen: Alfa Fitness

051 70 24 13 - www.alfafitness.be

