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De lente ... 

De lente komt eraan 

De Lente komt er aan, 
dat is het seizoen waar je niet meer binnen moet 

staan. 
Je kan buitenspelen, 

geen reden om je te vervelen. 
 

De Lente komt eraan, 
dan heb je bloemen die zo mooi staan. 

En jonge dieren, 
we kunnen weer feest gaan vieren. 

 
De Lente komt eraan, 

geen reden om binnen te blijven staan. 
Vogels aan het fluiten, 

hup naar buiten. 
 

De lente komt eraan, 
zie de bloementjes nou staan. 

De viooltjes in de bloei, 
en een warme woei. 

 
De Lente is een fijn seizoen, 

dan geef je je liefje een zoen, voor je eigen fatsoen. 
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Pastoor Johan Laureyns 

LENTE 

Zoals de nieuwe bloesems van de lente  

nog ten dele in de winterknoppen zitten ... 

Zo sluimert God in onze grijze dagen. 

Zijn liefde is de dageraad lang voor de dag begint. 

 

Jezus zei tot de eerste vrienden: 

"Laat je netten los en laat je bootje achter op het water. 

 

Geloof dat God al bezig is, Hij komt, geruisloos als de lente. 

Hij breekt de winterknoppen van je leven open. 

En doet de koude ijslaag van het kwaad ontdooien. 

 

En waar je hart nog bedroefd was 

breekt nu de blijdschap open." 

"Laat je netten los... Blijf niet verstrikt in alledaagse  dingen. 

Laat God, in al Zijn heerlijkheid, de felle lente zijn in jouw korte leven 

die een grote liefde doet ontspringen." 

 

Met een hartelijke groet aan alle lezers, Moervaartheembewoners, directie, personeel en vrij-
willige medewerkers! 

 

Johan Laureyns,  

pastoor 
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 Welkom aan onze nieuwe bewoners …. 

Naam Datum  Kamer 

  in  

Pieters Mariette 08-01-2019 215 

Lefevre Laurette 11-01-2019 202 

Gabriel Henriette 11-01-2019 214 

Van De Slycke Maria 15-01-2019 209 

Tollenaere Hilaire—Van Damme Paula 28-01-2019 123-124 

Janssens Lea 18-02-2019 222 

Van De Voorde Marcel 19-02-2019 121 

Steyaert Cecile 21-02-2019 025 

Coosemans Louise 13-03-2019 219 

   

   

Dagverzorgingscentrum “De Brug”   

Van Doorsselaere Christiane Wachtebeke  

Van Bambost Maria Wachtebeke  

Gyselinck Hilaire Zaffelare  

Bauwens Anny Wachtebeke  

De Sommer Simonne Lochristi Hijfte  

Huysveld Hubert Lochristi Hijfte  
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 Wij gedenken ... 

Naam Datum  Plaats 

  overlijden overlijden 

Vandermassen Marie Jeanne 03-01-2019 Moervaartheem 

Van Eeghem Paula 14-01-2019 Moervaartheem 

Van Gaever Gaston 21-01-2019 Ziekenhuis 

Van Overstraete Gustaaf 23-01-2019 Moervaartheem 

Vandeputte Blanche 07-02-2019 Ziekenhuis 

De Puydt Mariette 15-02-2019 Moervaartheem 

De Laender Irène 10-03-2019 Moervaartheem 
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  Jarigen : bewoners 

Naam Geboorte  Kamer 

  datum   

De Ruysscher Margriet 2 april 131 

Catelyn Juliette 3 april KV12 

Bussens Irma 11 april 009 

V.D.Voorde Juliana 12 april 134 

Van Damme Paula 20 april  123 

Goethals Bellina 25 april 020 

Tollenaere Hilaire 25 april 124 

   

Naam Geboorte  Kamer 

  datum   

Ducorney Lucienne 1 mei 113 

De Decker Octaaf 3 mei 220 

Mickan Elisabeth 6 mei 106 

V.D.Slycke Maria 21 mei 209 

Dujardin Elisabeth 24 mei 014 

Van De Voorde Denise 29 mei 130 

De Letter Valerie 30 mei 203 

   

Naam Geboorte  Kamer 

  datum   

Iserbiet Mariette 1 juni 204 

Helderweirt Lucienne 4 juni 114 

Verschorren Simonne 4 juni 119 

Vermeulen Martha 6 juni  111 

Demey Renilda 7 juni 217 

Waelput Guido 10 juni 102 

Helderweirt Laurette 10 juni 208 

Bruggeman Cecile 10 juni 011 

Janssens Simonne 11 juni 030 

Wyngaert Blanche 18 juni 001 

De Witte Hanny 28 juni 008 
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 Jarigen Personeel  

Naam Geboorte  Functie 

  datum   

Melkebeke Sabine 2 april Medewerkster interieurzorg 

Willems Kimberly 3 april Zorgkundige 

Blangenois Laure 16 april Ergotherapeut 

De Bruyne Jolien 17 april Planner 

Beirnaert Sofie 26 april Interieurmedewerkster 

Celie Bieke 28 april Zorgkundige 

Naam Geboorte  Functie 

  datum   

Martens Ria 4 mei  Zorgkundige 

Waeyaert Melissa  6 mei Erogtherapeute 

Coopman Leen 15 mei Administratie 

Van Acker Christine 17 mei Alg.directeur 

Dekeyser Ineke 18 mei Verpleegkundige 

Ivie Ahuyi Sandra 20 mei Interieurmedewerkster 

Van Laere Nathalie 31 mei Zorgkundige 

Naam Geboorte  Functie 

  datum   

Demaret Christine 7 juni Zorgkundige 

Voorwynckels Lisa 10 juni Keukenhulp 

Van Rossem Karen 15 juni Animatie 

De Kimpe Kirsten 15 juni Zorgkundige 

V.D.Veire Chantal 18 juni Verpleegkundige 

Ghysels Jesse 19 juni Ergotherapeut 

Temmerman Jolien 22 juni Interieurmedewerkster 

De Visscher Lutgart 25 juni Zorgkundige 
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  Nieuwe collega’s  WZC en DVC De Brug 

An Den Ticht 

Chauffeur DVC 

In dienst :  02-01-19 

Sofie Beirnaert 

Interieurmedewerkster 

In dienst : 21-01-19 

Ann Smet 

Verpleegkundige  

In dienst : 01--03-19 

Inge  Simon 

Zorgkundige  

In dienst : 25-3-19 

Dante Claus 

Interieurmedewerker  

In dienst : 15-11-18 

Lisa Voorwynckels 

Keukenhulp  

In dienst : 01-02-19 
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 Terugblik op de voorbije maanden 

Oudejaarsavond   

31-12-2018 

Op maandag 31 december 2018 was het Oudejaarsdag. Zoals gebruikelijk werd er ook 
dit jaar weer een feestelijke avondmaaltijd voorzien voor de bewoners die dit wensten, 
om samen 2018 mee af te sluiten.  In de namiddag werden door de leefgroep begelei-
ders, zorgmedewerkers en vrijwilligers de tafels mooi gedekt en versierd in de leef 
ruimtes.  

Rond 17u00 waren alle deelnemende bewoners in de leefgroepen aanwezig. Door de 
keukenmedewerkers waren er heerlijke visschotels klaargemaakt.  

De bewoners die geen koude vis lustten, kregen een vleesschotel aangeboden.  Alle 
deelnemende bewoners vonden het een gezellige maaltijd, mede dankzij de heerlijke 
vis- en vleesschotels. De organisatie tijdens Oudejaarsavond van de maaltijd verliep 
vlot dankzij de grote hulp van de aanwezige vrijwilligers en zorgmedewerkers.  

 

Jill Buijsse  



11 

 Terugblik op de voorbije maanden 

Drie-koningen  

6-1-19 
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 Terugblik op de voorbije maanden 

Nieuwjaarsdiner 

15-1-2019 

Aperitief met hapjes 

Pompoensoepje met grijze garnaaltjes 

Gemarineerd varkenshaasje met  

Groentenkrans en krokketjes 

Crème van mango 
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 Terugblik op de voorbije maanden 

Sneeuwpret 

30-01-2019 
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 Terugblik op de voorbije maanden 

Lichtmis 

4-2-19 
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 Terugblik op de voorbije maanden 

Carnaval  

5-2-19 

Als KEA-team keken we al uit naar de zotte dinsdag van Carnaval, de dag bij uitstek 
om nog eens goed uit de bol te gaan en voor sommigen nog eens goed te eten en 
te drinken en zich volledig uit te leven. 
Dit jaar kozen we echter voor een iets rustiger maar wel geheimzinnig thema, na-
melijk “Magie”. De cafetaria werd omgetoverd tot een sprookjesachtige plaats 
waar onze bewoners aan verschillende tafels konden aanschuiven. Hier werd de 
toekomst voorspeld, daar werden handen gelezen, naast je stond een borrelende 
ketel te koken of er werden magische drankjes bereid, perfect tegen allerlei kwaal-
tjes zoals reuma en slaaploosheid.  Door de meeslepende muziek en magische 
lampjes werd je volledig meegevoerd naar andere oorden in een wereld van kaart-
lezers, waarzeggers, tovenaars en heksen. Iedereen was in de ban van de mysteri-
euze krachten van betovering en hypnose… 
Hopelijk heeft iedereen er van genoten… 
 
Sabine Baete 
Animator 
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 Terugblik op de voorbije maanden 

Carnaval  

DVC 
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Bron : Tijdschrift van de H.K. De Vierschaar vzw 
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WELKOM …. Louise! 
 Een nieuwe lente, een nieuw leven! 
 De lente van 2019 bracht ons … 
 

Louise 
 Geboren op 20 maart 2019 

 

  
Louise is bijzonder. 
Louise is een levensechte babypop, bijna niet te onderscheiden van een echte baby! 
 
Wij gaan Louise gebruiken in de zorg voor de bewoners op het gelijkvloers. Deze bewo-
ners lijden aan dementie. Dementie wordt veroorzaakt door een ongeneeslijke ziekte. 
Dementie zorgt ervoor dat mensen die hierdoor getroffen worden, steeds minder begrij-
pen wat er rondom hen gebeurt. Hierdoor leven en denken mensen met dementie niet 
meer zoals wij. Zij herbeleven hun leven vanuit hun gevoel. 
Louise is voor mensen met dementie dan ook geen pop. Omdat zij vanuit hun gevoel le-
ven en handelen, denken zij daar niet meer over na. Louise is voor hen een middel waar-
langs zij hun gevoelens kunnen uiten. De effecten die Louise heeft op deze 
mensen zijn dan ook verrassend: 
 
De meeste bewoonsters van het gelijkvloers zijn ook moeder en Louise haalt bij hen de 
diepste moedergevoelens naar boven, waarvan wij zouden denken dat ze niet meer aan-
wezig zijn in hun geheugen. Zij houden Louise vast, koesteren en vertroetelen haar met 
een grote glimlach op het gezicht. 
 
Louise roept herinneringen en emoties op en haalt het zorgzame in elke mens naar bo-
ven, wat een positief effect heeft op het welbevinden en de gezondheid. 
 
Louise helpt mensen met dementie die overdag of ’s nachts moeilijk rust vinden of ver-
drietig zijn, troost te ervaren en de rust terug te vinden. 
 
Louise stimuleert mensen met dementie om contact te hebben met elkaar, zij 
vinden in een gesprek gemakkelijker de woorden en kunnen beter communiceren, Louise 
geeft hen een gevoel van trots. 
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Louise heeft, naast een wieg, ook een kinderwagen. De bewoners rijden met deze  
kinderwagen rond, gaan met Louise wandelen. Op die manier zijn zij in beweging  
zonder dat daartoe speciale oefeningen gegeven moeten worden. Louise stimuleert bewe-
ging, wat een positief effect heeft op het verloop van het proces van dementie. 
 
U merkt het, Louise is meer dan een pop  … 
Laten we met z’n allen dan ook Louise hartelijk welkom heten en haar zien als een 
stapje dichter bij een aangepaste zorg voor onze bewoners met dementie. 
Laten we – uit respect voor deze zieke mensen – Louise aanvaarden en alle kansen 
geven om haar waarde te tonen. Helpt u daarmee mee? 
 
Voor vragen omtrent Louise kunt u steeds bij mij terecht. 
 
Cockheyt Stefan, 
referentiepersoon dementie 
 
Wat is een referentiepersoon dementie? 
Een referentiepersoon dementie is een bijzondere beroepskracht in de 
zorgsector die 
zich engageert om binnen de eigen voorziening de kwaliteit van de begeleiding van, 
en de zorg voor, personen met dementie én hun omgeving te bevorderen. 
 
Een referentiepersoon dementie werkt nauw samen met de hoofdverpleegkundigen, 
de stafmedewerkster zorg & kwaliteit en de directie. 
Hij / zij heeft een grondig inzicht in de oorzaken, diagnose, symptomen, behandeling 
en beleving van dementie. 
 
Hij / zij is een aanspreekpunt rond alles wat met dementie te maken heeft, brengt 
inzichten bij, vaardigheden en passende manieren van omgaan. Dit zowel bij de  
verschillende zorgteams als bij individuele collega’s, familieleden, bezoekers,  
vrijwilligers. 
 
Hij / zij geeft advies aan de directie omtrent het kwaliteitsbeleid in zorg en begeleiding 
van mensen met dementie. 
Hij / zij gaat actief op zoek naar vernieuwende inzichten in zorg en begeleiding voor  
mensen met dementie, schoolt zich bij en bouwt een 
netwerk op met ondersteunende  organisaties. 
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Communie 2019 

Naam medewerker Naam Kind Feest + datum 

Peremans Natacha Verkerke Diego Lentefeest 16 maart 2019 

Lippens Valerie Temmerman Larissa 1e communie 5 mei 2019 

Wattenbergh Gitta Remes Senne H.Vormsel 18 mei 2019 

Baeke Veerle Lippens Tess H.Vormsel 1 juni 2019 

Smet Ann Jacobs Eero 1e communie 8 juni 2019 
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Activiteiten  

Komende grote activiteiten, naast de dage-

lijkse activiteiten in de diverse leefgroe-

pen : 

 

April : 

2 april : wafelbak gelijkvloers 

9 april : wafelbak 1e verdiep 

10 april : Circus Pepito Zelzate 

11 april : wafelbak 2e verdiep 

23 april : OKRA Paaskoffietafel 

 

Juni : 

12 juni : Bedevaart Oostakker 1e verdiep en 2e verdiep 

19 juni : Bedevaart Oostakker gelijkvloers 
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Eventjes voorstellen ... 
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Zomeruur 
In de nacht van 30 maart schakelen we 

over naar het zomeruur ! 

2 uur wordt  3 uur ! 
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De Moerbezekes 
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Terugblik pastorale activiteiten 

dec. 2018—mrt 2019 

Kerstavond 

Onze festiviteiten op Kerstavond begonnen met een eucharistieviering in de voormiddag in de cafe-

taria. De cafetaria zat propvol met bewoners van het rusthuis, de service flats en daggasten, die alle-

maal samen Kerstmis biddend wilden vieren. De kerstliederen werden uit volle borst mee gezongen, 

en na afloop kregen we nog een gratis concertje van de vroeger koster van de Basiliek van Halle, die 

nu in een service flat woont. 

’s Avonds mochten de bewoners genieten van een traditionele Moervaartheem kerstavond diner 

met kaas en wijn. Het KEA team had de tafels in de leefgroepen en op de Passerelle mooi versierd, 

en dankzij de hulp van verschillende vrijwilligers en personeelsleden, is Kerstavond weer een succes 

geworden. 

Met veel dank aan de vrijwilligers en personeelsleden – vooral van de keuken en het KEA team! – 

die onze bewoners een mooie avond hebben verzorgd.  

Kerstmis vieren in Zonnelicht en Maneschijn 

Een viering in de cafetaria is soms te druk voor sommige van onze bewoners van het gelijkvloers. 

Daarom gaat de pastorale dienst naar hen voor speciale gelegenheden. Op donderdag 27 december 

vond een aangepaste Kerstbezinning plaats in de leefgroepen Zonnelicht en Maneschijn. We hebben 

kerstliederen enthousiast samen gezongen, en geluisterd naar een gedicht over de eerste Kerstmis. 

Na de Kerstbezinning kregen de bewoners nog een Kerst toetje. 

Driekoningen 

Op maandag 7 januari vierden we het feest van de Driekoningen in de cafetaria. Er werd driekonin-

gentaart gegeten, drie koning(inn)en (die een boontje in hun stuk taart hadden gevonden) werden 

plechtig gekroond, en we luisterden ook naar een muzikaal verhaal over de eerste Kerstmis en de 

Driekoningen. 

Lichtmis 

Op maandag 4 februari was het weer feest in de cafetaria, deze keer om het feest van Lichtmis te 

vieren. We begonnen met een korte bezinning over Lichtmis (weet jij waarom we pannenkoeken 

eten rond 2 februari??), om daarna te smullen van de versgebakken pannenkoeken. Naar geluid 

hebben sommige bewoners zelfs vier pannenkoeken verorberd! Teken dat ze zeer lekker waren. Be-

woners van de leefgroepen Zonnelicht, Maneschijn en Korenbloem hebben samen hun pannenkoe-

ken in hun leefgroep opgegeten, en Gabrielle (pastor) is nog naar hen gegaan om eventjes te zingen 

en te bidden. Andere bewoners die niet wilden meedoen hebben hun pannenkoeken gekregen op 

de kamer.  
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Wat nog komt …. 

Pastoraal activiteiten april 2019 

 

De Goede Week begint dit jaar met Palmzondag op 14 april. Er zal een speciale viering plaats-

vinden op Witte Donderdag, 18 april, in de cafetaria om 14.30uur. Omdat de parochie pastoor 

andere verplichtingen heeft die dag, zullen wij geen eucharistieviering hebben, maar een ge-

bedsdienst met Heilige Communie voorgegaan door onze pastor Gabrielle. Achteraf is er ge-

legenheid om samen te bidden in de kapel. 

 

’s Anderendaags volgt er op Goede Vrijdag, 19 april, een kruisweg in de parochie kerk om 

14.30uur. Samana (de vroegere Ziekenzorg) hebben ons ook dit jaar opnieuw uitgenodigd om 

mee te doen met hun kruisweg. 

 

Ten slotte, op Paasmaandag, 22 april, vieren we Pasen met een eucharistieviering in de cafe-

taria om 10.30uur. Deze eucharistieviering is de laatste die pastoor EH Laureyns zal voorgaan 

in wzc Moervaartheem.  

Iedereen is van harte welkom op deze momenten van gebed en samenzijn, als we de belang-

rijkste gebeurtenissen van het christelijk geloof herdenken! 

 

Een gedicht over Pasen, het leven en de dood, van een anoniem middeleeuws dichter: 

Zo spreekt het leven: 

de wereld is van mij. 

Bloemen en vogels vinden mij fijn, 

ik ben de dag en de zonneschijn. 

Zo spreekt het leven:  

de wereld is van mij. 

 

Zo spreekt de dood: 

Jouw schittering is slechts ijdele pracht, 

maan en sterren verzinken 

in eeuwige nacht. 

Zo spreekt de dood: 

de wereld is van mij. 
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Zo spreekt het leven: 

de wereld is van mij. 

Al maak je marmaren doodkisten, 

de liefde kun je niet disten. 

Zo spreekt het leven: 

De wereld is van mij. 

 

Zo spreekt de dood:  

de wereld is van mij. 

Ik heb een groot graf gemaakt, 

ik heb de pest en de oorlog bedacht. 

Zo spreekt de dood: 

de wereld is van mij. 

 

Zo spreekt het leven: 

de wereld is van mij. 

Elk graf zal een akker zijn 

voor mijn eeuwig zaad. 

Zo spreekt het leven: 

de wereld is van mij. 

 

Uit: Troost elkaar met deze woorden,  

Averbode / Kok, 1997, blz. 61 

 

De parochie pastoor van Wachtebeke, EH Laureyns, gaat op 6 mei met pensioen. Normaal 

gaat een priester van dit bisdom met pensioen op de gezegende leeftijd van 75 (10 jaar later 

dan de wettelijke leeftijd!). Sommigen vragen de bisschop om nog 2 jaar in dienst te blijven. 

Na de leeftijd van 77 jaar moeten ze stoppen.  

Op donderdag 25 april zal om 15uur in de cafetaria een dankviering plaatsvinden ter ere van 

EH Laureyns. Wij willen onze pastoor bedanken voor alles wat hij voor het Moervaartheem 

heeft gedaan (denk maar aan alle vieringen, ziekenzalvingen en bezoeken!), en bidden voor 

zijn volgende levensfase. Deze viering wordt opgeluisterd door het koor Cibus Spiritualis. 

Iedereen is van harte welkom! Gelieve in te schrijven via de pastorale dienst (Gabrielle: pas-

tor@moervaartheem.zkj.be)  

Wat nog komt …. 

mailto:pastor@moervaartheem.zkj.be
mailto:pastor@moervaartheem.zkj.be
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LACHEN IS GEZOND 

De poetsvrouw laat een antieke Chinese vaas vallen. 

De heer des huizes roept : 

“Wat doe je nu toch ? Dat was een vaas uit 1610 !” 

“Oef ! Zegt de poestvrouw. Ik dacht dat het een nieuwe was !” 
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LACHEN IS GEZOND 

Jantje komt bij de kapper. 

“Hoe wil je graag je haar geknipt ?” vraagt de kapper. 

“Zoals papa, met een gat in het midden !” 

De directeur van een liefdadigheidsorganisatie merkt dat dé topadvocaat van 

zijn gemeente nog nooit een gift heeft gedaan, en besluit hem hierover eens 

aan te spreken. 

 

"Meester, we hebben eens een onderzoek gevoerd en daaruit blijkt dat u meer 

dan   500.000 per jaar verdient, maar geen cent aan een goed doel hebt gege-

ven. Zou u niet graag iets terugdoen voor de maatschappij?" 

 

De advokaat antwoordt: "En heeft uw onderzoek ook aangetoond dat mijn 

moeder op sterven ligt na een lange slepende ziekte, en al jarenlang torenhoge 

ziekenhuisrekeningen heeft, die ze met haar schamel pensioentje nooit kan be-

talen?" 

 

Een beetje gegeneerd antwoord de directeur: "Euh... nee." 

 

"En dat mijn broer een oorlogsinvalide is, die blind werd en in een rolstoel zit?" 

De verbaasde directeur begint een verontschuldiging te prevelen, maar wordt 

onderbroken. "En dat mijn zus weduwe is ten gevolge van een auto-ongeval, en 

zonder geld zit met drie kinderen?" 

 

De directeur, ondertussen knalrood van schaamte, probeert nog: "Sorry, ik had 

geen idee..." 

 

"Dus als ik hen geen cent geef, waarom zou ik u dan iets geven???"  
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Geschreven door de heer Paul Bonamie 

(leefgroep Immetuin) naar aanleiding van 

Nieuwjaar 

 

Toen ik nog een kleine jongen was, las ik in de 

Bijbel dat Jezus vissen vermenigvuldigde on-

der de mensen. 

 

Nieuwjaarsavond kwam er een Jezus met een 

zwarte broek en een witte strik. Zij verdeelden 

borden en broden onder de mensen. Wie een 

glas wijn wou of een tas koffie kon dat krijgen. 

Wie geen vis wou kon vlees krijgen, de hemel 

was dichtbij. 

 

Sint Pieter draaide de muziek zodat het oude 

jaar vergeten werd. ’t Was goed. Iedereen had 

voldoende en zorg werd met open handen 

ontvangen. 

 

Ik zou graag iedereen bedanken, ’t was goed. 

Jezus stond nog eens op zijn plaats.  

 

Laat ons hopen dat iedereen er volgend jaar 

terug bij mag zijn. 

Een tekstje ... 
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RVT Moervaartheem vzw 
Rustoord       Rust-en verzorgingstehuis      Kortverblijf 

 
  

 

Gebruikersraad  

12-03-2019 

 

Datum opmaak : 12-03-2019 

Opsteller : Van Acker C.. 

 

Aanwezig:  

Vast verblijf: Schaelens Adrienne, Bonamie Paul, De Laender Maria, Van Wynsberghe Rosine, Demey 
Renilde, Vermeire Gilberta, Van Bastelaere Godelieve, De Schampheleire Maria, Makonova Zdenka, De 
Loose Marie-Jozette, Van de Walle Laurette en dochter, Lefèvre Laurette, Van de Voorde Irma 

Kort verblijf: Van der Slycke Martha 

Directie:  Mevr. Van Acker Christine : algemeen directeur 

 

 Op vraag van de directie worden een paar alternatieven voorgesteld voor het menu: 

Men zou graag eens frietjes met een eitje, sla en mayonaise aangeboden krijgen. Gezien de meningen ver-
schillend zijn over de bereiding van de eieren, spreken we af af te wisselen tussen een gekookt eitje, een 
spiegelei en een roerei. 

Omwille van de HACCP-regelgeving mogen er geen rauwe eieren in de keuken komen. We kunnen dus 
geen spiegeleieren op het menu plaatsen, noch zacht gekookte eitjes. Een roerei kunnen we wel, spora-
disch voorzien. De aanwezigen hebben begrip voor deze beperking. 

 De aanwezigen vragen meer rijstpap als dessert te voorzien. 

Momenteel wordt eens per week rijstpap voorzien. De bewoners zijn hier zeer tevreden mee. 

 Ook wordt gemeld dat de asbakken aan de inkom vaak overvol zijn. De directie doet het nodige hiervoor. 

Er werd een nota voorzien aan het raam met de vraag de asbakken frequenter te ledigen. Ook koffietassen 
en glazen blijven vaak staan. De directie heeft de nota in die zin aangevuld en dit is nu beter, vindt men. 

 

 De bewoners van de eerste verdieping geven aan dat er 4 weken geleden op de menu een banaan voor-
zien was voor het ontbijt, maar dat zij er geen hebben gekregen. Bij navraag bij het diensthoofd keuken, 
blijken deze bananen wel degelijk geleverd te zijn geweest en verdeeld te zijn geweest naar de verdiepin-
gen. Vermoedelijk is iets fout gelopen in de verdeling op de verdieping en zijn deze, per vergissing, in de 
leefgroep beland, i.p.v. uitgedeeld te zijn op de kamers.  

Alle medewerkers werden nogmaals geïnformeerd over het fruit dat aan de kamers dient bedeeld te wor-
den. Dit blijkt nu beter te zijn. 

 Er wordt evenwel gemeld dat men occasioneel vaststelt dat sommige medewerkers samen zitten in de 
verpleegpost in de namiddag en niet snel komen wanneer er een oproepbel is. Dit gebeurt slechts spora-
disch, zo zegt men.  

Dit is opgenomen met de medewerkers. Een aanwezigen meldt dat hetzelfde zich vandaag terug heeft 
voorgedaan. Dit kon echter onmiddellijk worden rechtgezet: betrokken medewerkers in de verpleegpost 
bleken 2 verpleegkundigen te zijn die bezig waren met de administratie rond een opname. Voorzichtigheid 
is dus geboden bij het observeren van bepaalde zaken. 

Vorig verslag  
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 Iemand stelt voor de bar in de cafetaria even een opfrisbeurt te geven. 

Dit zit in de werkplanning van de technische dienst. 

 Een familielid vraagt zich de reden af van de vele auto’s op de parking recentelijk.  

De directie verduidelijkt dat wij een tijdje een probleem hebben gehad met ouders van de schoolkinderen 
die zich op onze parking parkeerden, maar gezien het poortje tussen de school en ons terrein nu afgesloten 
wordt, kan dit nu niet meer. Volgens de aanwezigen zouden toch nog veel ouders onze parking hiervoor 
gebruiken om zich via een sluipweg naar de school te begeven. De directie probeert dit te achterhalen.  

De directie vindt hier geen oorzaak voor. 

 

Keuken-menu: 

Alle aanwezigen zijn tevreden over de maaltijden. 

Men vraagt bij sla steeds mayonaise te voorzien en de sla ook altijd in kleinere stukjes te snijden. 

Mevr. Van Acker neemt dit verder op. 

 

Verpleging-verzorging: 

De bewoners zijn tevreden over de geleverde zorg en wensen betrokken medewerkers hiervoor hartelijk te 
bedanken. 

Evaluatie nieuwe uurroosters zorg: 

Een van de doelstellingen: verplaatsen van de soep naar ’s avonds en verschuiven van de uren van de maal-
tijden zodat deze beter gespreid zijn over de dag. Op vraag van een aantal bewoners zal vanaf 18.03.19 de 
soep samen met het middagmaal worden bedeeld. Voor de bewoners die die wensen, zal ook nog ’s avonds 
soep meegegeven worden. 

Een aantal bewoners is tevreden met deze oplossing, anderen zijn de soep ’s avonds nu reeds gewoon en 
vinden de betere spreiding inderdaad een meerwaarde. 

 

Interieurzorg en logistiek: 

De aanwezigen zijn tevreden over deze dienst. 

Wel meldt men dat sommige kledingstukken lang wegblijven in de was. Mevr. Van Acker neemt dit op met 
de verantwoordelijke hiervoor. 

Pastoraal: 

Zowel EH pastoor Laureyns als onze pastor, Gabriëlle, zullen vanaf mei onze voorziening verlaten. EH Lau-
reyns gaat met pensioen en Gabriëlle heeft besloten voltijds te beginnen werken op haar andere werkplaats. 
We danken beiden voor hun inzet en mooi werk dat ze afgelopen jaren voor ons huis en onze bewoners heb-
ben verricht. 

Agenda 
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KEA-team: 

De gebruikersraad is tevreden over de aangeboden activiteiten. 

Het optreden van Jesse dat laatst is doorgegaan, is zeer sterk in de smaak gevallen. Dergelijke activiteit mag 
gerust meer voorzien worden, zo menen de aanwezigen. 

 

Management: 

De referente persoon zorginfectiebeleid, Sofie, geeft een korte toelichting over handhygiëne. We leren hier 
vooral het belang van goede handhygiëne voor het voorkomen van infecties. 

De klachtenanalyse van 2018 werd overlopen. 

Men vraagt wanneer de bank aan de inkom, die is beschadigd ten gevolge van een aanrijding, zal verwijderd 
worden. De directie informeert bij de verzekering of dit mag ingepland worden. 

Op de 2e verdieping blijken occasioneel bepaalde insecten (kevers, pissebedden,….?) te leven. Zodra we 
meer weten over de aard van deze beestjes, zoekt de directie een geschikt bestrijdingsmiddel. 

Op voorstel van een aanwezige, verduidelijkt de directie dat er ongeveer elke 5 jaar een tevredenheidsbe-
vraging wordt voorzien voor de bewoners. 

 

Volgende vergadering: 11.06.19 
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