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VVoorwoorwoordoord

Jurgen Duyck

Algemeen directeur

Hallo,

De nieuwjaarsmaanden zijn achter de rug en daarmee zijn ook de

donkerste dagen van het jaar gepasseerd. We kijken reikhalzend uit naar

de lente. We genieten achter het glas van de zon die zijn eerste stralen

naar ons uitstuurt. We nemen er heel graag de maartse buien en aprilse

grillen bij want de lentekriebels komen er aan.

In deze periode van het jaar staat alles in het teken van de heropleving:

de natuur ontkiemt, de dieren komen uit hun winterslaap, wij doen de

traditionele lenteschoonmaak, we vieren Pasen, …

Pasen, een prachtige Christelijke traditie. Jong en oud kijkt er naar uit om

Pasen te vieren. Voor de één is dit vanuit een christelijke toewijding, voor

de ander komt spontaan de smaak van chocolade in de mond.

Laat deze periode van heropleving ook meteen de start zijn van een

nieuwe hype die we willen lanceren: samen gaan voor het positieve.

Mensen die positief denken zijn gelukkiger, gezonder, gezelliger en erg

inspirerend. Positiviteit is besmettelijk en laten we dit dan ook doorgeven

aan elkaar. Een vriendelijke goeiemorgen, een glimlach, een

schouderklopje, een welgemeende bedankt, … het doet zo’n deugd en het

tovert spontaan een lach op ons gezicht.

Ik wil graag nog verwijzen naar een persoon die in mijn jeugd heel vaak

een glimlach op mijn gezicht deed verschijnen. Ze deed ooit een

memorabele uitspraak: “ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik

het wel kan.” Ik heb het hier over Pippi Langkous, voor mij een toonbeeld

van een positief ingesteld persoon.

Kunnen we allemaal een beetje Pippi Langkous zijn? Kunnen we allemaal

die positieve ingesteldheid in- en uitademen? Dan ben ik heel zeker dat

het een schitterende lente wordt.
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NieuwNieuwe huisgenote huisgenotenen

Bernard Verduyn

Op 28 december heeft Bernard Verduyn zijn

intrek genomen in kamer 230 van afdeling

De Beukelaer. Hij heef altijd in

Oostnieuwkerke gewoond en later zijn intrek

genomen in Beselare. Bernard heeft altijd

gewerkt als seizoenswerker in Frankrijk en

later ook tussendoor in Westvlees te

Westrozebeke. Hij heeft 5 kinderen, kijkt

graag naar het nieuws en tuinieren doet hij

ook graag.

Op 30 december heeft Jenny Dewulf

haar intrek genomen in kamer 12 van

afdeling De Popelier. Jenny is 76 jaar

en heeft altijd in Houthulst gewoond.

Ze heeft zelf 1 zoon en is een zeer

sociaal persoon. Ze is altijd kapster

geweest en in haar vrije tijd luistert ze

graag naar muziek, zeker de Vlaamse

muziek.

Jenny Dewulf

Op 27 december heeft Denise Despeghel

haar intrek genomen in kamer 112 van

afdeling De Roozenboom. Denise heeft altijd

in Houthulst gewoond, is 90 jaar en is

graag aangesproken als Denise, terwijl het

eigenlijk anders op haar paspoort staat. Ze

heeft 1 dochter en is een heel sociaal

iemand. Vroeger was ze voornamelijk aan

het werk als seizoenarbeidster in Frankrijk

maar nadien heeft ze ook gewerkt in een

hotel in Knokke en in een groenten fabriek

in Kortemark.

Denise Despeghel
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NieuwNieuwe huisgenote huisgenotenen

Op 17 januari heeft Joris Vergote zijn

intrek genomen in kamer 210 van

afdeling De Beukelaer. Joris heeft altijd

gewerkt als leerkracht in VTI van

Roeselare. Hij heeft 30 jaar tennis

gespeeld 3 x in de week, dus was zeer

sportief.

Joris Vergote

Op 4 januari heeft Elie Vandenbroucke

zijn intrek genomen op afdeling De

Beukelaer in kamer 202. Hij heeft drie

kinderen en is afkomstig van Oeren bij de

leute, dat is een deelgemeente van

Alveringem. Elie heeft altijd bij een boer

op het land gewerkt maar boerde zelf

thuis ook. In zijn jonge tijd werkte hij

graag met de paarden maar nu houdt hij

het liefst van al van tuinieren en fietsen.

Elie Vandenbroucke.

Annie Vandelannoote
Op 25 januari heeft Annie

Vandelannootte haar intrek genomen in

kamer 125 van afdeling de

Roozenboom. In haar kindertijd heeft ze

altijd in Woesten gewoond maar nu

komt ze van Houthulst. Annie is 74 jaar

en een zeer creatieve bij. Foto’s kleuren,

haken, knutselen,... teveel om op te

noemen. Ze heeft zelf geen kinderen

maar wel zorgkinderen en werkte als

verpleegster en onthaalmoeder.
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NieuwNieuwe huisgenote huisgenotenen

Op 8 februari heeft Marcella Vangheluwe

haar intrek genomen op afdeling de

Roozenboom in kamer 115. Ze is afkomstig

van Jonkershove en is 92 jaar. Marcella

heeft 1 zoon en heeft altijd gewerkt als

seizoenarbeidster. Ze ziet heel graag

honden en kijkt graag op haar gemak naar

de televisie.

Marcella Vangheluwe

Agnes Boddez

Rosa Verbeke

Op 30 januari heeft Rosa Verbeke haar intrek

genomen in kamer 229 van afdeling De

Beukelaer. Ze is afkomstig van Passendaele en

heeft 2 kinderen en al 6 kleinkinderen. Ze is

gehuwd met haar man Julien. Samen hebben

ze een bedrijf in recyclage en transport te

Westrozebeke en Ieper. Haar vroegere hobby

was breien maar nu geniet ze van het luisteren

naar een vleugje muziek.

Op 10 februari heeft Agnes Boddez haar

intrek genomen op een flatje in de

Rozenkouter. Ze is afkomstig van werken

en is 87 jaar. Samen met André Delanghe

hebben ze 3 kinderen en 2 kleinkinderen.

Agnes heeft altijd samen met haar man

gewerkt op hun boerderij met

voornamelijk melkkoeien. Nu geniet ze van

het breien, eens de krant te lezen en wat

muziek slaat ze ook niet af.
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NieuwNieuwe huisgenote huisgenotenen

Eveneens welkom
... aan allen die in

Woonzorgcentrum De Groene Verte
in KORTVERBLIJF vertoeven.

Op 27 februari heeft Lydie Cours haar

intrek genomen in kamer 118 op afdeling

de Roozenboom. Lydie komt van de

provincie van Oost-Vlaanderen namelijk

van het dorpje Kalken. Ze is geen

onbekende want Lydie woont al reeds

enkele jaren in de Rozenkouter.

Lydie Cours
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Wij nemen afscheid...

Op 29 december hebben we afscheid

genomen van Ivonne Lemahieu. Ivonne

woonde sinds 2018 in ons woonzorgcentrum

en was afkomstig van Staden. Ze was een

zorgzame en lieve dame met een hart voor

kinderen. Zelf had Ivonne 2 kinderen.

Ivonne Lemahieu

Op 4 januari hebben we afscheid

genomen van Marie Pupe. Marie woonde

sinds 2021 in ons woonzorgcentrum en

had vroeger samen met haar man een

bakkerij in Sint-Andries Brugge. Marie

zag enorm graag dieren en zorgde met

veel liefde voor onze huisvis Blub.

Marie Pupe

Op 10 januari hebben we afscheid

genomen van Simonne Vancoillie.

Simonne was afkomstig uit Diksmuide en

verbleef hier 12 jaar in onze voorziening.

Samen met haar man Walter die ook in

onze voorziening woonde hadden ze vier

kinderen. Simonne was een zeer sociale

dame die met iedereen graag een praatje

maakte.

Simonne Vancoillie
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Wij nemen afscheid...

Op 19 januari hebben we afscheid

genomen van Roger Beauprez. Roger

was afkomstig uit Klerken en had 2

kinderen. Vroeger werkte hij als leurder

en was een sociale man.

Roger Beauprez

Marie-Jeanne Onraedt
Op 21 januari hebben we afscheid

genomen van Marie-Jeanne. Zij was

geboren en getogen in Houthulst. Jammer

genoeg hebben we haar niet beter

kunnen leren kennen.

Op 3 februari hebben we afscheid

genomen van Ivonne Prinzie. Ivonne was

afkomstig uit Houthulst en had 2

kinderen. Ivonne had graag de rust op

haar kamer maar genoot enorm van een

babbeltje of iemand die langs kwam.

Ivonne Prinzie
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Wij nemen afscheid...

Michel Geldhof

Op 25 januari hebben we afscheid

genomen van Michel Geldof. Michel

verbleef 2 jaar in onze voorziening waarbij

zen vrouw hem bijna dagelijks kwam

bezoeken. Hij was afkomstig van Staden en

had 2 zonen. Michel genoot enorm van een

goed glaasje rode wijn.

Op 20 februari namen we afscheid van

Henriette. Zij was geboren en getogen in

Merkem. Ze is geboren in een gezin met 2

zussen en 3 broers. Henriette heeft vroeger

nog bij ons gewerkt als vrijwilligster. Ze

ging graag gaan kaarten en was goed

gekend hier in Merkem.

Henriette Bertier
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie

Jullie hebben vast opgemerkt dat er bij

elke bewoner in de kast een wit mandje

hangt.

Deze mandjes dienen om de post van

de bewoners in te leggen.

Wanneer bewoners bij ons komen

wonen stellen we hen of de familie de

vraag 'wat moeten we doen met de post

die voor jullie aankomt in het WZC?'. In

sommige gevallen kiest men ervoor dat

we deze post opsturen naar de familie

thuis, anderen kiezen ervoor om deze

post op kamer te leggen.

Vandaar kiezen we nu voor een vaste

plaats, namelijk de witte mandjes in de

kast.

Witte mandjes
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie
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KalendersKalenders
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KalendersKalenders
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KalendersKalenders
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HuisdichtHuisdichter Mer Melis S.elis S.

Gaat onze trouwe huisdichter nu met pensioen?

Voor de pennenvruchten van collega Stijn staat het licht alvast op groen!
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VVroeger en Nuroeger en Nu

Mode
We weten het maar al te goed. Alles komt terug. Zeker in de mode is dit

zo. Daar is ook de lente -en zomermode van 2023 geen uitzondering op.

In de verschillende collecties zijn invloeden uit de jaren '50, '70 en '80

terug te vinden. Kijk maar wat de 5 modetrends van het komende

seizoen zijn.

Cateyezonnebrillen
Enkele jaren geleden zagen we ze

al opduiken. Dit jaar zet de

opmars van de fiftiesmonturen

zich door. Dit keer zien we de zo

typische zonnebrillen in zachte

pastelkleuren. Combineer deze

met een bandanda in je haar voor

een look die zo lijkt weggelopen

uit de jaren '50.

Schoudervullingen

Wie schoudervullingen denkt, denkt

onvermijdelijk aan de jaren '80. Ook deze

zomer zien we ze opduiken in jasjes,

bloesjes, truien. Alle bovenkleding moet er

aan geloven. Verder zet de trend van

oversized kleding zich nog steeds door.

Ruim vallende jassen, blazers, ..., alle

aandacht gaat naar de brede bovenpartij.

Zo'n oversized kleding met

schoudervullingen lijkt rechtstreeks te

komen uit bekende tv-series als Dallas.
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MMoeder natuuroeder natuurVVroeger en Nuroeger en Nu

Bikinibroekje met hoge taille

Deze keer een trend enkel voor de dames :).

Wie deze zomer op zoek gaat naar een

nieuwe bikini zal zeker de trend zien van hoge

bikinibroekjes. Dit komt overgewaaid uit de

jaren '50 toen men nog ging voor de meer

zedige exemplaren van een bikini. Mooi én

praktisch voor wie iets zwaarder is rond de

taille!

Groen, bruin, oranje en roze

Leren pak

Een leren pak enkel voor de stoere

motorrijder? Net als in de jaren '80

wordt dit ook deze zomer een

modetrend. Een leren blazer of jasje

wordt gecombineerd met een broek of

rok. Dit liefst in de kleuren zwart, rood

en wit voor een trendy look.

Deze originele kleurencombinaties komt

uit het modebeeld van de jaren '70. Dit

keer worden de kleuren verwerkt in

allerlei prints. De moderne touch zit hem

in de combinatie van verschillende prints,

maar wel steeds in het zelfde

kleurenpalet.
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HHet vet verhaal verhaal van...an...

Naam: Annie Vandelannoote

Leeftijd: 24/04/1948 (74 jaar)

Favoriete dier: kat; Annie heeft

met veel spijt in haar hart haar

poes Mientje moeten achterlaten;

ze had ze heel graag meegebracht

naar het rusthuis; al bij al is haar

Mientje toch nog op een goede

plaats terechtgekomen.

Favoriete zanger: Annie hoort heel

veel graag o.a. Will Tura, Vader

Abraham, Bart Kaëll, Willy

Sommmers…

Favoriete liedje: Niet echt een

favoriet liedje, want Annie kan niet

kiezen, ze is een echte

muziekliefhebber.

Favoriete kleur: rood en blauw

Favoriet gerecht: Annie lust heel

veel, enkel aardappelen eet ze

nooit.

Favoriete dessert: Yoghurt

Favoriete bezigheid: deelnemen

aan de activiteiten van het WZC,

knutselen, breien en haken; Annie

is lid van de breiclub in het

rusthuis. Ook gaat ze elke maandag

naar Make Blijde naar de

petanqueclub waar ze nog steeds

lid van is.

Leuke herinnering: Vele mooie

herinneringen aan haar jonge

jaren, alsook aan de reizen o.a.

naar Frankrijk, Duitsland en

Engeland.

Wat is je grootste wens: Nog lang

gezond mogen blijven.
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Germaine en René, een briljanten koppel

Heel lang geleden stonden

Germaine en Rene samen

voor het altaar.

Op 7 januari op het

afgesproken uur

Onze burgemeester begon

zijn welkomstwoord met

een gemeende felicitatie

Daarna heften ze het glas

Terug naar hun bakermat

evenwel met een ommetje

langs het restaurant

Uiteraard mocht een hulde

van ons WZC niet

ontbreken

in haar spoor schoven

Regina en Sophie aan,

meteen een dikke zoen

gelukkig vieren onze

jubilarissen dit niet alleen

Nu vormen zij een

briljanten paar

werd de familie ontvangen

door het

gemeentebestuur

omwille van de 65 jaar

durende relatie

onze tortelduifjes voelden

zich duidelijk in hun sas

voor een gastronomische

promenade

Romina kon als eerste een

lofrede afsteken

voor hun kapoen!

zowat de ganse

bewonersgroep was

hiervoor op de been
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Meteen een culinair

gezellig samenzijn
wat fijn!

opnieuw met de kroost

genieten

het doet deugd dit in een

versje te kunnen gieten

het water kwam me af en

toe in de mond

vooral in het buffet waar jullie

naam in gegoten stond

wat deze zoetemond toch

wil weten
hebben jullie al dat lekkers

kunnen opeten?

geheel eigen aan de filosofie

van De Groene Verte

waaronder de hongerige

spijzen en de dorstige laven

wie hier woont en werkt komt

terecht in een veilige

thuishaven

onze interieurverzorgsters

die onthaalhostessen zelfs de

bakker-patisier

ze zijn intussen gepokt en

gemazel in hun metier

ik durf al eens iets vergetenGermaine en Rene ssst...

enkel jullie mogen dit weten

Gelukkig schreef ik dit op mijn

kladblad

op naar die jasmijnen jubilee

ook vanwege die verre buur

van harte proficiat

en duimen jullie mee?
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SSffeerbeeldeneerbeelden
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SSffeerbeeldeneerbeelden
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SSffeerbeeldeneerbeelden
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SSffeerbeeldeneerbeelden
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Complimentenketting

De volgende in onze complimentenketting is Celien Sys.

Cindy: ik heb Celien gekozen omdat je altijd op haar kan rekenen,

en helpt waar ze kan. Het is leuk om haar als collega te hebben!
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Nieuwjaarsreceptie in De Groene Verte

Er werd getoost op het nieuwe jaar, op alle fijne momenten samen en op

de nieuwe uitdagingen. Ook werden de jubilarissen met 10, 15, 20, 25,

30 en 35 jaar dienst in de bloemetjes gezet.

10 jaar:

• Jana Beckaert

• Elsie Vanhooren

15 jaar:

• Kelly Debecker

• Annelore Desot

20 jaar:

• Sandra Dumoulin

25 jaar:

• Christine Decrock

• Hans Deneut

• Marianne Leenknegt

30 jaar:

• Karien Spruytte
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Geboortenieuws

Sofie Vermeulen is bevallen van

een dochtertje Esmée Deruwez op

09-09-2022

Esmée weegt 3,030 kg en meet

49cm. Sofie werkt bij ons als

zorgkundige op de Roozenboom!

We wensen het kersverse

gezinnetje heel veel geluk toe.

Ik ben Emma, 28 jaar en afkomstig uit

Esen (Diksmuide).

De laatste 2,5 jaar heb ik mij omgeschoold

tot psychologisch consulente.

Sommigen zullen mij herkennen, gezien ik

de stages tijdens mijn opleiding deed in de

Groene Verte.

Vanaf februari start ik hier als werknemer!

Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging en

hoop van de Groene Verte een nog

warmere plek te kunnen maken samen

met het personeel, de bewoners en hun

families.

Verder heb ik samen met mijn vriend een

hond, Jerome.

Tijdens onze vrije tijd houden we ervan

om te gaan wandelen, ook reizen en uit

eten zijn dingen waar ik blij van word.
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VVerborgen talenterborgen talent

Ik ben Joke, zorgkundige in de nacht. Mijn hobby is bakken, kleren

naaien en zorgen voor mijn diertjes.

De oorzaak van mijn bak-hobby zijn mijn productieve kippen.
1 kip kennen jullie waarschijnlijk nog. Die was hier ooit nog als een

paaskuikentje.

Vroeger bakte ik enkel cake, pannenkoeken en wafeltjes om de

vele eitjes te verwerken en omdat mijn kinderen dat toen het liefst

aten.

Of een taartje bij de koffie op

zondagmiddag met verse

aardbeien of rabarber uit de tuin

maak je lekkere taartjes. Meer

hoeft dat niet te zijn .
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NieuwsNieuws
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NieuwsNieuws
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NieuwsNieuws
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NieuwsNieuws

Bron: Krant van West-Vlaanderen
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LDC De schakLDC De schakelel
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LDC De schakLDC De schakelel
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Pret en vPret en vererzzetet

Jantje belt de garage en zegt: “Mijn auto is

kapot, ik denk dat er water in de motor zit.”

De monteur antwoordt: “We komen u

helpen. Waar staat u geparkeerd?” Jantje:

“Hier verderop, in de sloot”.

Welke planeet is heel blij?

Antwoord: “Joepie-ter”

Piet gaat 's morgens in zijn vaders nieuwe

auto rijden. Als hij 's avonds thuiskomt zegt

hij tegen zijn vader : “ Ik heb goed en slecht

nieuws. Wat wil je als eerste horen?” “Doe

eerst maar het goede nieuws', zegt zijn

vader; “Wel, de airbag doet het erg goed!”

De buurman vraagt aan Jantje: “Wil je mijn

knipperlicht controleren?” Jantje antwoordt:

“Ja buurman, is goed!” De buurman gaat in

de auto zitten en vraagt: “Doet die het?”

Jantje antwoordt: “Ja,nee, ja, nee, ja, nee!”

Leraar: “Wie de volgende vraag goed

beantwoordt, mag naar huis.” Meteen gooit

een leerling zijn tas uit het raam. “Wie

deed dat?” wil de leraar weten. “Dat was ik”,

zegt de leerling. “Doei!!”
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