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Na meer dan twee jaar bouwen zijn de nieuwe 

assistentiewoningen ‘de Dreef’ klaar. De reacties zijn lovend: 

mooi gebouw, staat op zijn plaats, een nieuwe troef voor 

Zomergem en Ons Zomerheem, … De verhuring liep als een 

sneltrein. De nieuwe bewoners namen er hun intrek en hopen er 

een thuis te vinden. Een wens?! Moge ‘de Dreef’ een plaats zijn 

waar senioren tot rust kunnen komen, waar ze veilig wonen en 

wanneer het nood doet, mensen klaar staan om te helpen. 

Hopelijk wordt het ook een gemeenschap waar mensen zichzelf 

mogen zijn en verbonden zijn met mekaar.  

Verbondenheid was er ook op onze nieuwjaarsbijeenkomst voor 

onze medewerkers. De talrijke opkomst, de inspirerende 

nieuwjaarsboodschap en de woorden van dank gaven iedereen 

een goed en warm gevoel. 

Dat warme en verbonden gevoel wordt eveneens aangeboden 

aan de deelnemers van de jaarlijkse ziekenzalving. Het is telkens 

een mooi moment voor de bewoners, hun familie en onze 

medewerkers. Zingeving vinden in zorg en de toenemende 

afhankelijkheid is een opdracht voor allen die betrokken zijn bij 

een warme zorg. 

Daar is het ons steeds om te doen! 

Veel leesgenot. 

Paul Stock  
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Weetjes 
 
VAN HARTE WELKOM  

 

 Mevrouw Adriana Van Parys woont sedert 13 december op kamer 79. 

 Mevrouw Georgetta Steyaert woont sedert 30 december op kamer 60. 

 Mevrouw Denise Stofferis woont sedert 15 januari op kamer 67. 

 Mevrouw Palmyre Claeys woont sedert 03 februari op kamer 226. 

 De heer Stefaan Vyncke woont sedert 05 februari op kamer 213. 

 Mevrouw Marguerite Heyde woont sedert 07 februari op kamer 57. 

 

 
NIEUW IN HET DAGVERZORGINGSCENTRUM 

 

 Mevrouw Godelieve De Vos, uit Landegem, sedert 16 december. 

 De heer Gustave De Meyere, uit Adegem, sedert 27 december. 

 
 

OMRINGD DOOR DE LIEFDE EN GOEDE ZORGEN VAN ALLEN ZIJN VAN 
ONS HEENGEGAAN 

 

 De heer Antoine Haerens verbleef in ons kortverblijf en is overleden op 

19 december. 

 De heer André Lomme, bewoner van Binnenhof 0, is overleden op 

23 december. 

 Mevrouw Leona Lambrecht, bewoonster van Binnenhof 0, is overleden 

op 08 januari. 

 Mevrouw Gabrielle Heyde, bewoonster van Horizon 2, is overleden op 

27 januari. 

 De heer Robert De Duytschaever, bewoner van Horizon 2, is overleden 

op 29 januari. 

 

 

OVERLEDEN MEDEWERKERS, VRIJWILLIGERS OF FAMILIELEDEN 
VAN PERSONEELSLEDEN 

 

 Mevrouw Simonne Van Parys, schoonmoeder van dr. Eric Maenhout 

en grootmoeder van onze CRA dr. Severien Maenhout, is overleden 

op 26 januari. 

 De heer Robert De Duytschaever, vader van Rik De Duytschaever 

(departementshoofd  administratie), is overleden op 29 januari. 

 De heer Wery Bonte, vader van Isabelle Bonte (medewerkster 

horizon 1), is overleden op 05 februari. 
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GEBOORTES 

 

Roselie 
Kleindochter van Christa Van De Geuchte 

(medewerkster horizon 2). Roselie werd 
geboren op 12 december. 

Matteo 
Kleinzoon van Ann Van Moorhem 
(medewerkster keuken). Matteo werd geboren 

op 27 januari. 

Lennert 
Kleinzoon van Lucy Braet (medewerkster 

cafétaria). Lennert werd geboren op 
03 februari. 

 

 
 

NIEUWE PERSONEELSLEDEN EN NIEUWE FUNCTIE 

 

Heidi Pattyn 

Op 1 februari treedt Heidi in dienst als schoonmaakster 

en huishoudelijke hulp op  
Horizon 2.  Zij vervangt Vereecke Caroline die met 

langdurig ziekteverlof is. 

Heidi woont in Zomergem. 

 

We wensen haar veel arbeidsvreugde. 

 
JUBILARISSEN 

 
We mogen in de komende maanden een jubilaris feliciteren: 

 
 Annick Van De Geuchte, medewerkster keuken, is op 1 maart 15 

jaar in dienst. 

 

Proficiat aan deze medewerkster 
voor haar volgehouden inzet en toewijding. 
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Wist je dat… 
 WZC Ons Zomerheem zit op 

Facebook, men vertelle 

het voort…  Het heeft even 

geduurd, maar we hebben 

er eindelijk ons werk van 

gemaakt. Wil je graag ook 

mee zijn met de laatste 

nieuwtjes of op de hoogte 

blijven van geplande activiteiten, aarzel dan niet om ons toe te 

voegen. 

 Op 20 juni is het achterkleinkind van 

Schepens Yvonne geboren. Ze draagt de 

naam: Maëlle. De kleine spruit vormt 

samen met Yvonnes dochter Philips Inge 

en kleindochter Baecke Jessy een 

viergeslacht. Proficiat! 

 

 

 

 

 Op 4 februari mochten we het Praatcafé Dementie regio 

Meetjesland ontvangen. Het praatcafé Dementie is een 

tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden en vrienden van 

personen met dementie. De persoon met dementie zelf is ook 

welkom. Het 

Praatcafé reist dit 

jaar het 

Meetjesland rond 

om iedereen de 

kans te geven om 

deel te nemen. Dit 

jaar ligt de focus 
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op de thema’s: “Wat is dementie en omgaan met dementie”. Er wordt 

een deskundige uitgenodigd die dit aspect van dementie toelicht. Het 

praatcafé wil dementie bespreekbaar maken. Door de 

ongedwongen sfeer in het café wordt tevens de mogelijkheid 

gecreëerd om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met 

andere mantelzorgers. Gewoon luisteren kan uiteraard ook. Het 

Praatcafé Dementie is een plaats waar mensen steeds opnieuw met 

hun vragen en twijfels terechtkunnen. Het is een gratis initiatief. 

Praatcafé Dementie komt nog verschillende keren langs in het 

Meetjesland: 7/4 in Bassevelde, 2/6 in Maldegem, 6/10 in Evergem 

en 1/12 in Eeklo. Meer info staat ook te lezen op onze website. 

 Op 25 februari is het 

weer zover. We vieren 

carnaval in ons huis. In 

de namiddag om 14u30, 

gaat er een leuke 

carnavalsshow door in 

de cafetaria. Elke 

afdeling is al aan het 

oefenen. Iedereen is 

welkom. Het wordt een 

spetterende show met veel amusement. Leuke acts worden 

afgewisseld met optredens en  zitdansen. 

 Naar jaarlijkse traditie 

komt An Vervynck op 

23 maart opnieuw 

langs met een groot 

assortiment uit haar 

kledingzaak. 

Nachtkledij, ondergoed, kousen, … ze heeft het allemaal. Het 

verpozinglokaal wordt die dag helemaal omgetoverd tot een echte 

winkel met pashokjes. Van 9u tot 16u kan je An daar vinden, waar 

ze jou met goede raad bijstaat bij de juiste aankoop. Ook het A-team 

helpt die dag zodat alles vlot kan verlopen.  

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.handelsgids.be/data/images/handel/180000/184000/184900/184901/blob.png&imgrefurl=https://www.handelsgids.be/zomergem/lingerie-ann-vervynck-/&docid=ZYlJ_lTzJKtdLM&tbnid=htaN1HwMxJyykM:&vet=10ahUKEwithcnkj6TnAhVGLewKHWX1Cu0QMwhGKAQwBA..i&w=342&h=148&bih=795&biw=1684&q=ann%20vervynck&ved=0ahUKEwithcnkj6TnAhVGLewKHWX1Cu0QMwhGKAQwBA&iact=mrc&uact=8
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 Wist je dat er in februari terug vier 

studenten 1ste jaar bachelor 

geneeskunde van de universiteit Gent 

hun ouderenzorgstage bij ons zullen lopen? 

De studenten zijn in 2 groepen verdeeld. 

Elke groep komt één week stage lopen. De 

eerste groep start op maandag 10 februari 

en de 2de groep op maandag 17 februari. 

We wensen de studenten een leerrijke 

stage toe! 

 Op een dag ontving Mieke Segers (mama van Floortje, H1) een 

mailtje van Torfs. Je kon een VZW of vereniging van allerlei aard 

nomineren om een geldprijs te winnen van het Torfsfonds. In totaal 

werd er 100.000 euro uitgedeeld aan de verschillende doelen. Direct 

dacht Mieke aan Ons Zomerheem. Na de eerste inforonde waren we 

geselecteerd voor de volgende ronde. De tweede ronde was het 

voorstellen van je VZW, uitleggen hoe je zelf betrokken bent bij deze 

VZW en waarvoor de centen zouden gebruikt worden. Een 

gemakkelijke ronde! Het Zomerheem kort beschrijven: haar papa 

Gustaaf is er thuis sinds januari 2019 

en haar dochter Floortje is er 

werkzaam als ergotherapeute. Het 

project? Opnieuw een Schlagerfestival organiseren! Vervolgens 

spannend afwachten of we er opnieuw door waren… En JA! We werden 

geselecteerd voor de laatste ronde: “De stemmingsronde”. Naast 

meer dan 100 andere geselecteerde doelen moesten we stemmen 

vergaren. 

En dat is ons super gelukt! Dank aan iedereen die gestemd heeft! We 

zijn een winnend project geworden en maar liefst 1000 euro werd 

ons toebedeeld, zoals iedereen nu toch wel al zal weten! Een duwtje 

in de rug voor het komende Schlagerfestival! Hopelijk wordt het 

opnieuw een fijne & mooie namiddag voor bewoners, familie en 

vrijwilligers. Mieke is erg blij dat ze Ons Zomerheem spontaan 

ingeschreven heeft & nogmaals dank aan alle stemmers! 
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 GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING 

Wie ouder wordt of ziek is, zoekt steun en kracht op 

zijn levensweg. In het sacrament van de ziekenzalving 

komt God in viering, handoplegging en zalving op 

een bijzondere wijze de mens nabij. Naar jaarlijkse 

gewoonte bieden we onze bewoners de kans om de 

gemeenschappelijke ziekenzalving te ontvangen. Ook 

de familie wordt in het bijzonder uitgenodigd om hier 

aan deel te nemen. De ziekenzalvingen gaan door per 

afdeling en nadien is er kans om elkaar te ontmoeten 

bij een kop koffie. 

 

 Binnenhof 0: donderdag 5/3 of donderdag 12/3 op de afdeling. 

 Binnenhof 1: dinsdag 10/3 of maandag 16/3 op de afdeling. 

 Horizon 1: dinsdag 24/3, viering in de kapel en ontmoeting 

nadien op de afdeling. 

 Horizon 2: dinsdag 31/3, viering in de kapel en ontmoeting 

nadien op de afdeling. 

 

 Op 16, 17 en 18 maart 2020 komt Gerodent terug in ons huis. Velen 

onder jullie kennen hen waarschijnlijk al? Gerodent is de mobiele 

tandartspraktijk van het UZ in Gent. Zij komen twee keer per jaar 

enkele dagen naar ons 

woonzorgcentrum om de 

bewoners de mogelijkheid te 

bieden om eens langs te gaan. 

Dan kunnen zij langskomen 

voor kleine en grote 

problemen, aanpassingen van 

de gebitsprothese, nieuwe 

protheses, pijnlijke tanden of gewoon een simpele vraag.  
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Mobiel of minder mobiel, iedereen is 

die periode welkom om eens langs te 

komen bij de tandarts. Een mooi 

verzorgd gebit kan immers veel 

problemen voorkomen. Lijkt dit iets 

voor jou? Dan mag je aan het 

zorgpersoneel van de afdeling of de 

mondzorgverantwoordelijke altijd 

aangeven dat je graag eens zou 

langskomen. Wij zorgen voor de rest. Het fantastisch team aan 

mondzorgverantwoordelijken zorgt door hun voorbereidingen dat die 

dagen alles vlot verloopt en ze steken die periode graag een tandje 

bij 😊 

 Ons Zomerheem is solidair.  Werkgroep Lisanga zet het hele jaar 

acties op touw om geld in het laatje te brengen voor een kleuterschool 

in Bokoro.    

- “Confituur voor Congo” is de meest gekende actie, waarbij veel 

zelfgemaakte confituur verkocht wordt. Deze actie loopt steeds 

van augustus tot december. 

- Voor het eerst zal de actie “Cookies voor Congo” met lekkere 

zelfgebakken koekjes en confituurtaartjes doorgaan op de 

creamarkt van 11 februari.     
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Op woensdag 25 maart is er een 

“solidariteitsmaaltijd of lunch 

voor het goede doel” in de 

cafetaria en dit ten voordele van 

Lisanga en Broederlijk Delen.    

Een maaltijd kost 6 euro en je kan 

je hiervoor inschrijven vanaf 1 

maart tot 15 maart aan de 

receptie. Ook een maaltijd afhalen 

is een optie. Deze afhaalportie kan eveneens besteld worden aan 

de receptie voor de prijs van 6 euro.    

- Op woensdag 1 april zullen er op de paasmarkt “paaseitjes” 

verkocht worden voor Lisanga. Ook de opbrengst van alle 

kraampjes van de paasmarkt gaat integraal naar Lisanga en 

Broederlijk delen.  
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Naklanken 

Met onze bewoners naar de cinema: Viva Boma! 

Januari, een donkere maand, druilerig weer, 

ideaal om eens op uitstap te gaan naar de 

cinema. We trokken met zijn allen naar de 

Kinepolis in Brugge. De rit naar daar was al 

een belevenis op zich. Zoveel dat alles 

veranderd is, huizen bij, huizen weg, nieuwe 

wegen en al dat volk op de baan … 

Aangekomen in de cinema kon het avontuur 

beginnen. Eerst allemaal op de foto bij de 

grote affiche van de Kampioenen en dan de 

zaal in. We zaten in een zaal van 400 man op 

de vijfde rij! Mooi zicht en goede zetels. Eerst 

wat reclame en dan begon de echte film. 

Ondertussen een snoepje om te knabbelen. Over de film zelf mogen we niet 

veel verklappen want wie weet, willen jullie hem nog bewonderen. Het was 

mooi en op momenten spannend! Grappig en soms triestig. Af en toe een 

knal waardoor iedereen een beetje van zijn stoel wipte. Carmen en Xavier 

op hun best. Pascalleke en Maurice zoals altijd met een klein woordje. 

Doortje en Pol met een serieus meningsverschil. Ronaldinho weeral zwaar 

verliefd. Fernand opnieuw in de miserie. Bieke en Markske hebben een 

nieuwe carrière en Boma? Daar kunnen we niet veel over zeggen, hé … 

Degenen die 

erbij waren 

spraken 

unaniem:  

“’t Was 

schoone”. Dus 

allen naar de 

cinema!  
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Nieuwjaarsreceptie voor het personeel 

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 

is een moment waar veel 

medewerkers naar uitkijken. Dit 

jaar was het een iets andere 

formule. Op vrijdag 24 januari 

kregen alle medewerkers de kans 

om ‘in primeur’ een bezoek te 

brengen aan de nieuwe 

assistentiewoningen de Dreef.  

De directie, Marie-Anne 

Serweytens en Kirsten De Muynck 

beiden woningassistente, gaven 

uitleg bij de werking en de 

uitrusting. Vanaf 1 februari zijn de 

nieuwe assistentiewoningen in 

gebruik. Dit initiatief draagt zeker 

bij tot de groeiend vraag naar 

kwaliteitsvol en zelfstandig 

wonen. De centrale ligging, de 

mooie architectuur, de geslaagde materiaalkeuze, de verzorgde afwerking, 

de grote functionaliteit énerzijds en het ruime zorgaanbod van Ons 

Zomerheem anderzijds zorgen ervoor dat alle flats verhuurd zijn. 

 

Na het bezoek aan Residentie de Dreef werd iedereen verwacht in de 

inkomhal van Ons Zomerheem. We kregen een glaasje bubbels en werden 

hartelijk ontvangen. Bij elke nieuwjaarsbijeenkomst horen ook wensen. 

Paul Stock verwoordde die wensen als volgt: 

Het succes van de nieuwe assistentiewoningen was voor hem sterk 

verbonden met de goede werking, naam en faam van Ons Zomerheem. Hij 

dankte hierbij uitdrukkelijk alle medewerkers voor hun inzet iedere dag. Hij 

riep op om de beroepsfierheid te bewaren. 
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Hij had ook enkele wensen voor 2020 en zei dat we veel wensen zelf kunnen 

realiseren. Hij noemde ze ‘maakbare’ wensen. 

Hij vroeg om in 2020 meer dan ooit zorg te dragen voor mekaar. Dit kan 

door mekaar te helpen, te dragen en af en toe te verdragen. Ook de vele 

kansen die medewerkers hebben door van mekaar te leren werd belicht. 

Iedere medewerker kan nog steeds groeien aan vakkennis en wijsheid. 

Tenslotte ging hij dieper in op de vraag om als dankbare mensen door het 

leven te gaan. Dankbaarheid is er omdat Ons Zomerheem vele troeven 

heeft. De dankbaarheid voor ons werk zal de energie geven om de 

uitdagingen van iedere dag aan te gaan. Het warme en enthousiaste 

applaus beaamde die wensen. 

 

Nadien was het de huldiging van de jubilarissen. Zij werden door de directie 

of de verantwoordelijke getypeerd en bedankt voor hun inzet.  

Volgende personeelsleden werden genoemd voor hun: 

15 jaar dienst: 

- Roselien Van Rie 

- Ann Vermeiren 

- Nadine Van Poucke  

- Evelien Goethals 

- Peggy Lips 

- Cindy Onderdonck 

25 jaar dienst 

- Kristine Mathieu  

- Marleen Ginneberge  

- Muriel Cocquyt 

- Moyra Mestdagh 

- Annemie Van De Walle 

35 jaar dienst in 2020 

 Pia De Neve 

 Nadine Neyt 
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Naar jaarlijkse traditie wordt er ook van de gelegenheid gebruik gemaakt 

om enkele leuke groepsfoto’s te nemen. Wij delen deze foto’s graag met 

jullie allen!  

 

 

 

 

De nachtzusters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team van de keuken en cafetaria. 
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Personeel van kortverblijf en 

dagverzorging  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team van 

Binnenhof 0 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Binnenhof 1 

samen met 

hun 

jubilarissen. 
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Onze kinesitherapeuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze medewerkers van de 

administratie 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Horizon 2 
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Algemeen 

onderhoud, 

kinderopvang 

en technische 

dienst 

 

 

 

 

 

 

 

Horizon 1 
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Informatief 

WZC Ons Zomerheem werft vakantiehulpen aan. 

  

 
 

Wil je graag bij ons in de vakantie komen werken? Aarzel dan niet om te 

solliciteren. Wij zoeken nog hulp in de verzorging, verpleging, schoonmaak 

en keuken. Inschrijvingsmomenten zijn er op woensdag 19 en 26 

februari van 14u tot 16u. Meer gegevens vind je hieronder.  
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Praatgroep: op de koffie  

Eind januari ging opnieuw de praatgroep op de koffie door met enkele 

bewoners en personeelsleden. Marianne deelde haar beste wensen uit voor 

het nieuwe jaar en men klonk met een glaasje cava. Ook Floortje 

(ergotherapeute op Horizon 1) is aanwezig als referente voor 

valpreventie, het thema van deze praatgroep. Floortje legt uit wat 

valpreventie is, nl. het voorkomen van vallen. Er wordt nagegaan wie al 

gevallen is en wat de oorzaak is van hun val. Zo vertellen de bewoners dat 

ze soms plotseling vallen zonder reden, dat ze duizelig zijn of te snel 

rechtkomen, ze hebben evenwichtsverlies of hebben geen geduld om te 

wachten op hulp. Het kan ook zijn dat ze iets willen oprapen en uitglijden, 

dat ze slechte schoenen aanhebben of de situatie verkeerd inschatten. 

Het is belangrijk dat we heel sterk inzetten op valpreventie, want vallen 

gaat vaak gepaard met iets breken. Het is de grootste oorzaak van fracturen 

bij ouderen en leidt vaak tot immobiliteit. Ondertussen doet de bewoner 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170612_02921585&psig=AOvVaw0NbDyokUse8al2vr06gkcx&ust=1581171279928000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDk0PPQv-cCFQAAAAAdAAAAABAD
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ook een angst op om te vallen. Dit leidt tot een schrik om te bewegen, 

waardoor men verzwakt en het risico op vallen steeds vergroot. 

 

Tijdens de praatgroep 

bevraagt men de 

bewoners of zij vinden 

dat het gebouw van 

Ons Zomerheem voor-

zien is om vallen te 

voorkomen. Zij vinden 

dat het gebouw 

voldoende is aange-

past. Er zijn vlakke 

vloeren, brede deur-

openingen, handgrepen in de gangen, steungrepen aan toilet en in de 

badkamer en een antislipvloer. Wanneer er obstakels in de gangen staan 

zoals rolwagens of rollators, mag dit steeds gemeld worden aan het 

personeel. Indien mogelijk wordt alles aan 1 zijde geplaatst om slalommen 

te voorkomen. Ook de tuin is een veilige omgeving om te wandelen.  

Onze werknemers zoals verplegend personeel, kine en ergoteam staan in 

voor valpreventie. 

Verpleging : 

Wanneer er iemand valt, wordt hij/zij altijd door 2 personen recht geholpen. 

De bloeddruk wordt genomen en er wordt gevraagd of hij/zij zich pijn heeft 

gedaan. Het valincident wordt geregistreerd en er wordt gevraagd hoe het 

komt dat men gevallen is. Sommige bewoners hebben een armbandbel 

omdat zij zeer frequent vallen. Dit is niet voor iedereen mogelijk. Wanneer 

de verpleging opmerkt dat een bewoner veel valt, wordt een hulpmiddel 

voorgesteld zoals een wandelstok, rollator. 

Kine: 

Niemand heeft klachten over het kinepersoneel. Zij zijn altijd vriendelijk en 

behulpzaam. Bij de vraag of er genoeg toestellen aanwezig zijn in de kine, 

zijn de leden van de praatgroep volledig akkoord. Er zijn voldoende 

toestellen om iedereen te helpen. 
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Ergo: 

Ook de ergo plant verschillende bewegingsactiviteiten in. Verder 

organiseren zij tweemaal per jaar een schoenenverkoop zodat aangepast 

schoeisel kan aangekocht worden. 

 

Dit jaar gaat de week van de valpreventie door van 20 tot 26 april. Elke 

afdeling zal verschillende activiteiten 

rond valpreventie naar voren brengen. 

Tijdens de praatgroep wordt er 

gevraagd wie eventueel wil meehelpen 

om deze week uit te bouwen. Er zijn 

verschillende kandidaten. 

 

Op één van de volgende praat-

groepbijeenkomsten zullen ook de 

bewoners van de Binnenhoven 

bevraagd worden. Het is belangrijk dat 

ook hun stem en mening gehoord 

worden. Dit wordt gedaan in 

samenwerking met de referentie-

persoon dementie: Stefanie Clement.  

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://nl.123rf.com/clipart-vectoren/bejaardentehuis.html&psig=AOvVaw3dy24M8XAxtXw23bdgZ2aQ&ust=1581171694075000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj53d7Rv-cCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.nzvl.be/content/week-van-de-valpreventie-0&psig=AOvVaw1Vr7slWEb9F_jDnshIHDWS&ust=1581171951949000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCPvdrSv-cCFQAAAAAdAAAAABAP
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Nieuwe tentoonstelling: monumentale bomen. 

We staan er te weinig bij 

stil: ook bomen zijn 

monumenten die soms al 

eeuwen in ons landschap 

staan. Met een reizende 

fototentoonstelling wil de 

Natuurfotowerkgroep van 

Natuurpunt en Partners 

Meetjesland oude bomen in 

beeld brengen. Monumentale bomen vind je niet alleen in 

natuurgebieden, maar even goed in parken en langs openbare wegen. Elke 

boom heeft bovendien een eigen verhaal. 

Vanaf 17 februari tot en met 24 maart houdt deze tentoonstelling halt 

in Ons Zomerheem.  

Op hun zoektocht naar opmerkelijke oude bomen ontdekten de 

hobbyfotografen heel wat prachtige bomen. Geniet van een selectie uit hun 

fotoreeks tijdens de reizende tentoonstelling.  
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Nieuwe plateaus 

Wie heeft het al gezien? Onze 

eetkarren zijn gevuld met 

splinternieuwe eetplateaus. 

De vorige waren al een beetje 

afgesleten en aan vernieuwing 

toe. Onze nieuwe plateaus zijn 

heel mooi van design, echt 

modern. Een houtmotief in het 

midden met een lichte rand errond. Bovendien is deze rand heel 

ergonomisch want de buitenkanten zijn wat minder hoog zodat de polsen 

hier gemakkelijk kunnen rusten tijdens het eten. Een keurige plateau, een 

verzorgd bestek en blinkend porselein zijn onontbeerlijk voor een 

geslaagde maaltijd. Daar maakt ons keukenteam, inclusief ons 

afwasteam dagelijks werk van! 

“Wat doen we nu met al die ‘oude plateaus?” hoor ik jullie al denken. Het 

A-team zal zich opnieuw van zijn creatiefste kant laten zien. Daar berichten 

we de volgende keer over…. 
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In de kijker 

RESIDENTIE de DREEF is klaar voor bewoning! 

Maandag 27 januari was een 

bijzondere dag voor de 

toekomstige bewoners van de 

assistentiewoningen de Dreef. 

Zij werden verwacht voor een 

toelichting rond de verhuizing, 

de dienstverleningen, de 

veiligheidsinstructies. De 

plaatsbeschrijving werd 

overlopen en de sleutels overhandigd. Vanaf 1 februari nemen de eerste 

bewoners hun intrek. Enkele cijfers : 

 34 woongelegenheden bewoond door 46 personen (12 echtparen) 

 Er zijn 9 flats van 78 m² (twee slaapkamers/terras), 3 flats van 74 

m² (één slaapkamer/terras), 6 hoekflats van 62,5 m² (één 

slaapkamer/terras) en 16 flats van 60 m² (één slaapkamer/terras) 

 16 ruime ondergrondse parkeerplaatsen 

 Één badkamer met hoog-laagbad 

 Een polyvalente zaal van 160 m² 

 Een fietsenberging met oplaadpunten voor 20 fietsen 

 Twee zithoeken van 35 m² (1ste en 2de verdieping) 

 Een bureau voor de woningassistente 

 Totaal bebouwde oppervlakte 4.000 m² of gemiddeld 97 m²/flat 

 Bouwbudget van 5,7 miljoen € 

Achter die koele cijfers schuilt ook een wens voor de bewoners: 

‘Moge de nieuwe woning  

een plek zijn waar je tot rust komt, geïnspireerd raakt en ontvangt; waar 

je na een lange reis naar uitziet en verlangt als het stormt of als het regent 

in weer en wind, bij zonneschijn. De plek, vertrouwd en veilig, waar je 

helemaal jezelf bent en mag zijn!’ 
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Vrij actiefje 

Vrijwilligersweetjes 

Op dinsdag 7 januari werden 

de vrijwilligers allemaal 

uitgenodigd voor de 

nieuwjaarsbijeenkomst 

van de vrijwilligers. Veerle 

las traditiegetrouw haar 

nieuwjaarsbrief voor. Een 

brief met daarin een evaluatie 

van het voorbije jaar, 

toekomstdromen voor het 

komende jaar en natuurlijk een bedanking voor het vele werk dat de 

vrijwilligers doen hier in huis. 

Hier de laatste zinnen van de nieuwjaarsbrief: 

 

En zo kunnen we er weer een jaartje tegenaan, 

maar voor je het weet, is het jaar weer gedaan. 

Ik heb dan ook maar 1 wens en deze is niet zo klein, 

ik hoop dat jullie er volgend jaar allemaal weer bij zullen zijn. 

Jullie kregen al een pluim en een zoen, 

wat zouden we er nog bij kunnen doen? 

Een lach, een dankjewel,  

niet iedereen zegt dat, dat weten wij wel. 

Daarom willen Katleen, de directie en ik jullie nog eens extra bedanken. 

Dankjewel, iedereen, we appreciëren elk gebaar, 

hoe groot of hoe klein, al wat je doet, is onmisbaar.  

Bedankt! 
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Op dinsdag 3 maart is er de jaarlijkse dankdag voor de vrijwilligers. 

Dit jaar wordt deze dankdag congregationeel georganiseerd. Dit wil zeggen 

dat deze dankdag open staat voor alle vrijwilligers van de congregatie van 

Zorg-Saam, waartoe Ons Zomerheem behoort. Deze dag zal doorgaan in 

het welgekende Provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke. In het 

volgende infokrantje volgt een fotoreportage van deze feestelijke dag! 
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DVC  

Het geluksbord 

Dat we in de dagverzorging 

creatieve bijtjes zijn, is geen 

geheim. Geen uitdaging is ons te 

veel! Onlangs kregen we een 

stagiaire zorgkundige over de vloer, 

namelijk Martine Heyndrickx. 

Martine merkte al snel op dat 

creativiteit wel iets was waar ze 

onze gasten mee kon bekoren en ze 

was er zelf ook heel vaardig in. Ze 

vond een leuke activiteit uit waarin 

ze de gasten liet kleuren, hun fantasie de vrije loop gaan en ook voor een 

groot stuk liet nadenken over wat hen gelukkig maakt. We luisteren even 

naar Martines verhaal: 

 

 

“In de opleiding 

zorgkundige worden veel 

tips en ideeën 

meegegeven in verband 

met creatief werken. Er 

was 1 idee waarvan ik 

meteen overtuigd was, 

namelijk het idee van  

‘Het geluksbord’.  

Dit geluksbord werd 

waargemaakt door het 

printen, knippen en 

kleuren van klavertjesvier. Nadien werden er door de gasten verschillende 
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boodschappen geschreven. Het was een activiteit waarin verschillende 

taken verdeeld konden worden zoals het knippen en kleuren, afhankelijk 

van wat de cliënten konden en wilden doen. Tot slot kwamen er heel veel 

positieve reacties op ons ‘geluksbord’, zowel van docenten als collega’s van 

DVC. Ze vonden het namelijk een origineel, tof idee, iets wat voor herhaling 

vatbaar is. Ik ben blij dat ik dit in het DVC heb kunnen verwezenlijken en 

ben trots op wat we samen met de cliënten hebben bereikt.” 
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Jong geweld 

Met onze bewoners op bezoek bij het eerste leerjaar. 

De Binnenhoven mochten in januari op 

bezoek bij het eerste leerjaar. Juf 

Lucrèse, juf Fien en juf Katrien ontvingen 

ons met open armen. De bewoners 

mochten deelnemen aan het 

hoekenwerk. Er waren verschillende 

groepjes met 4-5 kindjes. De kindjes 

mochten kiezen tussen een spel spelen, 

naaiwerk, timmeren, woorden vormen 

en bouwen. Het was leuk dat de kindjes 

onze bewoners zo betrokken bij hun 

hoekenwerk. Zo hielpen de bewoners de 

kinderen wanneer ze een nieuwe draad nodig hadden bij het naaien of 

speelden ze mee met een variant van het paardjesspel. De bewoners 

hielden een oogje in het zeil bij het timmeren.  

De bewoners stonden ervan versteld hoe goed de kinderen al woordjes 

konden vormen en lezen. Als afsluiter hebben de kinderen nog een dansje 

gedaan en een liedje 

gezongen. Ze gaven alle 

bewoners een hand en 

wensten hen nog een goede 

dag. Onze bewoners 

genoten met volle teugen 

van deze namiddag. Het 

zien en werken met kindjes 

geeft hen altijd zoveel 

voldoening. Ze kijken al uit 

naar de volgende activiteit met hen.   
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Mandala’s kleuren met de leerlingen van het 3de leerjaar. 

Op donderdag 9 januari 

kwamen de kinderen van 

het derde leerjaar langs 

om samen met de 

bewoners van Horizon 1 en 

Horizon 2 mandala’s te 

kleuren. 

De bewoners vonden het 

tof om de kinderen 

naarstig bezig te zien en 

het kleuren werkte ook aanstekelijk want niet veel later hadden de 

bewoners zelf kleurpotloden in de hand om ook te kleuren. Sommige 

bewoners kozen ervoor om de kleuren te kiezen die de kinderen dan verder 

zouden gebruiken. 

 

De kinderen stonden op hun 

beurt versteld van het 

tekentalent van Gustaaf Segers. 

Hij toonde met enige fierheid zijn 

tekeningen en de kinderen 

luisterden erg aandachtig.   

 

 

 

Het was een mooie 

samenwerking tussen de jonge 

kinderen en onze vaak 80 jaar 

oudere bewoners.  
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We vieren Lichtmis met de kleuters. 

Het feest van Lichtmis wordt nog dikwijls geassocieerd met Maria. In 

werkelijkheid heeft Maria echter slechts een “bijrol” in het hele gebeuren.  

Ze verwijst naar haar zoon Jezus die de centrale figuur is in het gebeuren.  

Lichtmis is het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel. We zouden 

het feest van Lichtmis eigenlijk een feest van ontmoeting kunnen 

noemen. Dit jaar werd de viering ook een écht feest van ontmoeting tussen 

jong en oud. De tweede kleuterklas kwam met ons meevieren en dit 

leidde soms tot heel ontroerende momenten. 

Lichtmis … Jezus wordt door Maria en Jozef de tempel binnengedragen en 

door de oude Simeon herkend als de langverwachte Redder. Dit verhaal 

werd heel mooi uitgebeeld door de kinderen. 

Lichtmis … feest van het licht.  Zowel de kinderen als enkele bewoners 

brachten in processie door de kinderen zelfgemaakte kaarsen naar de 

afbeelding van Maria.  Klein en groot kunnen voor elkaar een lichtje zijn in 

deze wereld en zo Jezus’ licht overal zichtbaar maken. 

Lichtmis … kinderzegen. Groot en klein kunnen voor elkaar ook een zegen 

zijn. Dit werd zo beleefd toen de kleuters onze bewoners een kruisje gaven, 

maar ook omgekeerd. Wat een diepe momenten van ontmoeting en zegen! 

Na alle inbreng 

van de kleuters 

mochten zij 

luisteren hoe 

onze bewoners 

uit volle borst 

het Marialied 

“Liefde gaf U 

duizend namen” 

zongen. 
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Nieuws uit de kinderopvang. 

Wat leeft er in de opvang? 

              

Het eerste thema van het 

nieuwe jaar was “kleuren”. Er 

werden gekleurde schudflesjes 

gemaakt. Verschillende kleuren 

werden gemengd. Vol spanning 

ontdekten we welke nieuwe 

kleur het werd. Gekleurde 

parels werden gesorteerd.  

 

We experimenteerden met gekleurde rijst en kleurrijke pasta. Er werden 

schuimkleurtjes gemaakt.  
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We experimenteerden met wasco’s, stiften en kleurpotloden. We ontdekten 

de gekleurde touwen. Er werd een kleurrijk schilderij gemaakt op 

vershoudfolie. Op een koude winterdag werd de sneeuwman boven gehaald. 

De kindjes kregen de mogelijkheid om de gekleurde ‘sneeuw’ballen te 

sorteren door het juiste kleurtje in de buik van 

de sneeuwman te stoppen. We sorteerden 

gekleurde voorwerpen en nog zoveel meer. 

Naast ons thema-activiteiten mochten ook deze 

maand onze lievelingsactiviteiten niet 

ontbreken. We maakten veel muziek en 

speelden regelmatig buiten. Er werd heel veel 

gedanst. Er zitten enkele grote danstalenten in 

onze groep . 
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Ludiek: waar is Monique? 

 

 

Monique Van Speybroek, bewoonster van onze assistentiewoningen in de 

Azaleastraat, houdt van knuffelberen! Ze schuimt soms garageverkopen af, 

kijkt in de supermarkten of er geen beren te koop staan of krijgt er van 

vrienden en familie één cadeau! Monique ziet heel graag beren, zo graag 

zelfs, dat heel haar bed vol staat. Enkel wanneer Monique gaat slapen, 

plaatst ze de beren mooi op een stoel. 

Naast deze knuffelberen heeft Monique ook een aantal poppen en zelfs 

pluchen hondjes. Deze laatsten kregen de naam: Prutsken, Bobby en Oscar 

en mogen de hele dag in een mooi mandje liggen.  

 

Voor de foto heeft een vriendin van Monique een groot deel van haar beren 

rond haar in de zetel gezet… Wie kan Monique vinden?    
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Creahoekje 

Onze bewoners maken sleutelhangers met knopen. 

De bewoners van Horizon 1 en 2 

zijn bezig met wel een heel 

bijzonder projectje. Ze maken 

sleutelhangers en gebruiken 

daarvoor oude knopen en kralen.   

De bewoners zoeken de mooiste 

kleurencombinaties uit en rijgen 

ze dan op een ijzerdraad. Deze 

ijzerdraad bevestigen ze dan aan 

een sleutelring. Iedereen draagt 

zijn steentje bij. Knopen sorteren 

per kleur, per grootte, ijzerdraad op lengte snijden, mooie 

kleurencombinaties maken en niet op het minst het eindresultaat 

controleren, iedereen heeft een eigen taak.    

 

Alle deelnemende bewoners maken 

hele mooie sleutelhangers.  Het 

valt op dat iedereen een eigen stijl 

heeft. Hoewel iedereen mooie 

sleutelhangers maakt, willen we 

toch 1 naam van een bewoonster 

noemen die een verborgen talent 

blijkt te hebben. Denise De Backer 

werkt in stilte en erg 

geconcentreerd de ene na de 

andere sleutelhanger af. Het zijn 

telkens prachtexemplaren.  Wie een sleutelhanger wil kopen, kan dit op de 

creamarkt of nadien in het winkeltje.  
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Creatieve zielen gezocht voor het crea-café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie? Voor iedereen die graag creatief bezig is. 

Wanneer? Vanaf 18 februari op dinsdagnamiddag. 

Waar? In het restaurant van Horizon 1. 

 

Graag doen we een warme oproep aan alle creatievelingen.  

Heb je zin om erbij te zijn? Kom dan zeker eens langs op 18 februari. We 

verwelkomen jullie vanaf 14u met een kopje koffie en de nodige portie 

creativiteit.  

Hebben jullie zelf een leuk idee? Laat ons dit dan gerust weten.  

 

Sofie en Tina 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://nederokkerzeel.scoutsgroep.be/nieuws/op-zoek-naar-knutselmateriaal-en-verkleedkledij&psig=AOvVaw2GU8DYr_kxY2E9hPrX48Jr&ust=1580564063358000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC9uI76recCFQAAAAAdAAAAABAG
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Even bezinnen 

Op weg naar Pasen… 

 

 Woensdag 26 februari: Aswoensdagviering om 10u30 in de 

cafetaria 

 Zondag 1 maart: eerste zondag van de veertigdagentijd om 10u 

viering in de kapel 

 Zondag 15 maart: derde zondag van de veertigdagentijd om 

10u viering in de kapel 

 Vrijdag 20 maart: vastenbezinning om 10u30 in de cafetaria 

 Woensdag 25 maart: solidariteitsmaal  

 Zondag 29 maart: vijfde zondag van de veertigdagentijd om 

10u viering in de kapel (omhaling voor Broederlijk Delen) 

 Woensdag 1 april: Paasmarkt van 14u – 16u in de inkom 

 Vrijdag 3 april: viering Palmzondag om 14u30 in de kapel 

 Donderdag 9 april: Witte Donderdagviering om 15u in de kapel 

 Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag - kruiswegmeditatie om 15u in de 

kapel 

 Zondag 12 april: Paasviering om 10u in de kapel 

  



- 38 - 
 

Aswoensdag 

Stof van de aarde is een mens. 

Maar niet het stof dat eeuwig  

ten dode is opgeschreven. 

 

Geroepen telkens opnieuw 

om onze sterfelijkheid te leren, 

kwetsbare zwervers als we zijn 

in de woestijn van het leven. 

 

Geroepen in deze 40 dagen 

om in de stilte van ons hart 

ons geloof en verbondenheid  

met God te verdiepen. 

 

Geroepen tot broederlijke zorg 

dat niemand achterblijft. 

Dat wat de aarde geeft 

met iedereen gedeeld wordt. 

 

Geroepen om kwetsuren te helen 

en mensen nieuwe kansen te geven. 

 

Wie zo zijn weg durft gaan 

groeit in liefde en vertrouwen, 

en in zijn hart is reeds het zaad gezaaid 

van nieuw leven. 
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Vasten 

 
Vastentijd is niet een tijd van klagen en zeuren, 

wel een tijd van in vreugde elkaar dragen. 

 

Vastentijd is niet een tijd van veel roepen en schreeuwen, 

wel een tijd van zien, oordelen en handelen. 

 

Vastentijd is niet een tijd van pakken en nemen, 

wel een tijd van broederlijk delen en geven. 

 

Vastentijd is niet een tijd van ruziemaken, 

wel een tijd van elkaar het kwaad te vergeven. 

 

Vastentijd is niet een tijd van holle woorden, 

wel een tijd van bidden, zingen en danken. 

 

Vastentijd is niet een tijd van onrust, 

wel een tijd van rusten in Gods barmhartige handen. 
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Smakelijk! Santé! 

Heerlijke appelcrumble  

                45 MIN     -      4 PERSONEN 

INGREDIËNTEN 

 4 appels, in blokjes 

 4 el rozijnen 

 6 gedroogde 

abrikozen, grof gehakt 

 100 g bloem 

 135 g suiker 

 50 g boter, in klontjes 

 1 vanillestokje 

 2 kaneelstokjes 

 

 

BEREIDING 

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. 

2. Stoof de appelblokjes gaar in 200 milliliter water samen met de 

rozijnen, de abrikozen, de kaneelstokjes en het vanillestokje. Strooi er 

85 gram suiker over en roer om. 

3. Schep na enkele minuten het geheel over in een ovenvaste schotel. 

Laat nog even rusten. 

4. Meng in een kom de boter met de bloem en de rest van de suiker tot 

een kruimelige massa. Bestrijk hiermee de appels en druk goed aan. 

Zet 25 minuten in de oven. Serveer warm. 

 

Smakelijk! 
  

https://15gram.be/recepten/appelcrumble
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Warme chocolademelk met muntlikeur 

 

Benodigdheden voor 4 kopjes: 

- 400 ml melk 

- 200 ml slagroom 

- 20 g suiker 

- 200 g pure chocolade 

- mintlikeur 

 

Bereiding:  

- Verwarm de melk met de suiker. 

- Als de melk bijna aan de kook gaat, giet je er de slagroom bij. 

- Blijf 2 minuten met een garde kloppen. 

- Voeg de geraspte chocolade toe en blijf kloppen tot het helemaal is 

opgelost (het mengsel mag niet koken). 

- Zet het vuur uit en blijf nog even doorkloppen. 

- Schenk wat mintlikeur in de koppen en verdeel de warme 

chocolademelk erover. 

- Tip: wil je geen alcohol, laat dan even een zakje muntthee 

meetrekken. 

 

 

 

Voila, een lekkere chocolademelk voor 

tijdens die koude winteravonden.  

 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.pinterest.co.uk/pin/571394271453080698/&psig=AOvVaw39fYo9OKBq4Hm_qW06Xv_4&ust=1580565972933000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD-4qSBrucCFQAAAAAdAAAAABAg
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‘t Groen Hoekje  

Toen we trouwden, kregen we een hibiscus. 

Toen ik onlangs naar de kapel van Ons 

Zomerheem trok, botste ik bij de inkomdeur 

opnieuw op de hibiscus.  

Een verrassende struik in onze prachtige 

tuin. Ik heb er bewondering voor en bijna de 

hele wereld doet dat, omdat hij mooi én 

belangrijk is én dus ook veel gebruikt wordt. 

Ik kreeg zo’n hibiscus zelfs als cadeau bij mijn huwelijk!   

Mijn schoonmoeder gaf die echt als een symbolisch cadeau. 

 

De hibiscus is een bijzonder sierlijke, meestal vaste plant, struik of zelfs 

boom die je vooral vindt in warmere werelddelen. Bij ons wordt hij veel 

aangeplant als sierstruik.   

 

Wat me vooral treft, is dat je zo lang op 

de bloemen moet wachten! Tot in juni zie 

je op de houterige struik enkel maar heel 

verspreide en gezaagde of gelobde 

blaadjes. Tussenin zitten heel wat 

bloemknopjes die je maandenlang echt 

nieuwsgierig kunnen maken, maar eenmaal open (juni) bloeien ze ‘als 

trompetten’ rustig verder tot in de herfst. Wit, paars, roze of rood. Eén 

voor één ontluiken ze en bij het verwelken verschijnen droge doosvruchten 

met meerdere zaden. Die zaden ontdek je echter pas als ze volop gerijpt zijn 

en lang nadat duizenden hommels zich volop gewenteld hebben in het 

overvloedige stuifmeel.  

 

De struik is dé nationale plant van Zuid-Korea. Eén van de vele soorten, de 

Chinese roos, is dé nationale plant van Maleisië. Een andere soort is dan weer 

dé officiële bloem van Hawaï. Je kan het ook zien op heel veel afbeeldingen. 
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Een soort wordt gebruikt in papierfabrieken en een andere soort wordt als 

groente gebruikt of in kruidenthee en jam zoals in Egypte en Soedan. 

 

De bast of schors van de hibiscus zit vol sterke vezels.  Eenmaal je die 

lang laat weken in zeewater, blijven enkel nog vezels over die men gebruikt in 

hoelarokjes.  

Je vindt die op de Cookeilanden en in Tahiti. Het wordt gedragen door 

vrouwen én door mannen als vrouwenkledingstuk of als lendendoek zoals bij 

de Maori-stam in Nieuw-Zeeland en op de Fiji-eilanden. 

 

Je vindt er hem ook op heel wat kleurrijke kledingstukken waarop veel 

hibiscusbloemen staan geschilderd…  

Zelfs op onze stranden ziet men 

tegenwoordig mensen met een 

kledingstuk met hibiscusmotiefjes. 

Men draagt het meestal modieus boven de 

badkleding.  

 

O ja, en wat mijn schoonmoeder betreft: ze bedoelde met het cadeau wellicht 

symbolisch dat je voor mooie dingen, voor schoonheid wel wat geduld 

moet hebben en dat wachten de moeite loont…  

 

Of het personeel van Ons Zomerheem in de volgende zomer voor deze 

soort ‘werk’-kledij zal mogen kiezen?   

Dat hangt ongetwijfeld af van het aantal struiken in onze mooie tuin en van de 

directie natuurlijk. Ik hoop alvast dat men niet stiekem té veel basten heeft 

afgescheurd in onze tuin. Dan kan ik er ook in de toekomst nog van 

genieten. Natuurlijk! 
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Puzzelhoekje 

 

Thema: assistentiewoning 
 

In deze woordzoeker zit een mooie zin verstopt. Doorstreep de 

onderstaande woorden in het rooster en vorm met de overgebleven letters 

de zin. De zin start met de letter in het eerste zwarte vakje en stopt bij de 

letter in het tweede zwarte vakje. Veel plezier met het puzzelen. 

 

B E M W E G E N W A S S P T T 

E R E O G N T M E P J L R N N 

R E U O N I M N N A I E O U E 

G Z B N I N I A E R R U J P M 

I E E K G E U S T K P T E D E 

N L L A R L R S I E G E C A T 

G F S M E R S I E E A L T A R 

V S E E B E S S T R D I L L A 

I T S R N V E T I G G E T P P 

L A A Z E T N E L A V Y L O P 

H N R U S S T N I R I S V O A 

O D R R T N I T C A S E N I O 

R I E E E E F I A G N N C A U 

Q G T P I I E E F E P Q M E X 

B K D E F D S A N I T A I R B

 

APPARTEMENT 

ASSISTENTIE 

BERGING 

DAGPRIJS 

DIENSTVERLENING 

FACILITEITEN 

FIETSENBERGING 

FITNESSRUIMTE 

MEUBELS 

OPLAADPUNT 

PARKEERGARAGE 

POLYVALENTEZAAL 

PROJECT 

SANITAIR 

SLEUTEL 

TERRAS 

WOONKAMER 

ZELFSTANDIG 
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