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TER INSPIRATIE OKT.-NOV.-DEC. 

Bij het hoogfeest van Allerheiligen 

Met zovelen zijn ze 

in de stoet van mensen 

die in alle stilte 

een leven lang 

het beste van zichzelf geven. 

 

Ouders van kinderen met een beperking 

echtgenoten van een zieke partner 

kinderen voor hun zieke of demente ouders 

boodschappers voor de buren 

verplegenden in hun nabijheid aan zieken 

leerkrachten met eindeloos geduld 

werknemers die alles doen om mooi werk af te leveren 

bedrijfsleiders die bekommerd zijn over hun mensen 

politiekers die hun taak als dienaar uitoefenen 

voorgangers die authentiek spreken en leven 

 

Dank U God 

om zoveel heilige voorbeelden 

omdat in deze mensen 

uw Rijk zichtbaar wordt 

Gij herkenbaar 

in hun gelaat 

broers en zussen van Jezus. 

 

Dank U God 

de hemel op aarde is mogelijk. 

 

Wies Merckx 
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Bij Allerzielen 

 

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd, 

de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, 

nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt 

en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten. 

En telkens weer zal ik je tegenkomen, 

we zeggen veel te gauw: het is voorbij. 

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 

niet wie je was en ook niet wat je zei. 

Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 

we zullen samen door het stille landschap gaan. 

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 

raak je mijn hart nog duidelijker aan. 

 

Toon Hermans 

 

 

 

TER INSPIRATIE OKT.-NOV.-DEC. 
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PASTORALE RUBRIEK OKT.-NOV.-DEC. 

Ook wij hebben de vredesklokken geluid! 
 

Op vrijdag 4 oktober, de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi, hebben 
op vele plaatsen om 14u de klokken geluid voor de vrede. 
Dit jaar was het immers 800 jaar geleden dat Franciscus, in volle 
kruistochtentijd, naar moslimsultan Malek Al-Kamil trok om met hem te 
spreken. Zijn omgeving verklaarde Franciscus voor gek, hij zou nooit levend 
terug komen van bij ‘de vijand’. Maar zie: twee vreemden – de één christen, de 
ander moslim – ontmoetten elkaar in vrede en dialoog. Deze ontmoeting had 
blijvende invloed op Franciscus. Hij had immers geloofsverwantschap gevoeld 
met een andersgelovige.  
 

Om deze bijzondere ontmoeting te herdenken lanceerde de franciscaanse  
familie de oproep om op 4 oktober om 14u - het begin van het vrijdaggebed van 
de moslims – de vredesklokken te luiden. In moskeeën werd op dat moment  
gebeden voor vrede of werden christenen uitgenodigd. 
Ook wij hebben in ons woonzorgcentrum de klokken geluid. Omdat er ook  
vandaag nood is aan mensen die elkaar de hand willen reiken in vrede en  
dialoog. 



 

pagina 6 

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN OKT.-NOV.-DEC. 

Dhr. Robert Vermeire 
Dhr. Albrecht Claeys 
Mevr. Elsa De Muer 
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VERJAARDAGEN OKT.-NOV.-DEC. 

Mevr. Denise Van Acker   05/10/1930 
Mevr. Suzanne Gelaude   07/10/1923 
Mevr. Irene Doens   09/10/1921 
Dhr. Renatus Van De Voorde   13/10/1919 
Mevr. Juliana De Smet   14/10/1933 
Dhr. Walter Bassier   15/10/1926 
Dhr. Daniel Dossche   29/10/1945 
Mevr. Maria Lippens   29/10/1926 
 
Mevr. Irene Philips  02/11/1931 
Mevr. Dionysia Cleppe   03/11/1927 
Mevr. Georgette De Mangeleer   10/11/1938 
 
Mevr. Clara Pieters   05/12/1928 
Dhr. Noël Goossens   25/12/1929 
 

Mevr. Jeanne Verselder was jarig op 
19 september.  
Dit werd niet opgenomen in onze lijst. 
Onze excuses hiervoor. 

NIEUWE BEWONERS OKT.-NOV.-DEC. 

Mevr. Irena Crispyn 
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TERUGBLIK OKT.-NOV.-DEC. 

QUIZ TOUR DE FRANCE  

De maand juli staat gekend als de wielermaand. Dan gaat namelijk de 
Tour de France van start. Ook hier in het WZC leeft de meest gekende 
wielerwedstrijd. De tv staat zowat op iedere kamer op om de koers te 
zien. Naast het wielrennen genieten de bewoners van de mooie 
natuurbeelden die ze uitzenden.  

Uiteraard laten we dit thema aan bod komen op verschillende manieren. 
Zo komen de bewoners fietsen in het kinélokaal. Aan de hand van een 
grote kaart fietsen ze virtueel door het mooie Frankrijk. Bij elke bewoner 
wordt het aantal gereden kilometers bijgehouden om dan nadien een 
fietsdiploma te ontvangen. Daarnaast hebben we de wielerkennis van de 
bewoners getest. Een grote opkomst van vrouwelijke bewoners heeft ons 
verbaasd van hun kennis. Hieronder een drietal vragen die de bewoners 
hebben gekregen. Kan u ze ook beantwoorden? 

 In welk jaar ging de eerste Tour de France door?  

 Wie was de eerste winnaar van de Tour?  

 Wat is de hoogst gemeten snelheid van een wielrenner tijdens de 
Tour?  
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BBQ 

Ook deze zomer hebben de bewoners kunnen genieten van een heerlijke 
BBQ. De koks hebben hun uiterste best gedaan om de bewoners te laten  
proeven van de verschillende soorten vlees, groentjes en andere 
bereidingen.  
Van het eten kunt u niet meer genieten, maar wel van de mooi sfeerfoto’s.  
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IJSSALON 

Stilaan komt er einde aan de mooie zomer. De warme temperaturen hebben 
we ook hierbinnen mogen ervaren. Omdat iedereen wel wat afkoeling kon 
gebruiken, hadden we de rijdende winkelkar omgetoverd tot een ijskar. De 
bewoners van afdeling één konden een ijsje kiezen. Zo was er keuze tussen 
een dame blanche, banana split of een coupe vanille met slagroom.  Om u nog 
even te doen watertanden, kunt u genieten van de foto’s.  
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BEWEGING 

Om de 14 dagen sporten de bewoners van afdeling 1. We doen dit vaak in een 
cirkelvormige opstelling aan de hand van een spel. Zo beleven de bewoners 
beweging op een aangename ontspannen manier. Bewegen is voor veel zaken 
goed. Zo worden de stramme spieren even losgemaakt. Het zorgt ervoor dat je 
langer fit blijft en vermindert het risico op vallen.  

Afgelopen zomer was het op een bepaald moment te warm om te bewegen, 
dus hebben we er een waterbewegingsspel van gemaakt. De focus lag vooral 
op fijne motoriek. De bewoners hebben munten gegooid in een bak gevuld met 
water. Als ze hard genoeg gooiden werden ze nat door het opspattende water. 
Ook zijn er dopjes van flessen op gevist met wasknijpers. Een hele ervaring, 
want dat ziet er eenvoudiger uit dan het in werkelijkheid is. Daarnaast was de 
tafel even omgebouwd naar een ballenbaan. Alle soorten ballen moesten 
worden gerold over de tafels, zonder dat de ballen van de tafel rolden. Een 
leuke nieuwe ervaring die zeker naar meer smaakt.  
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TABLET ERVARING 

De slogan “je bent nooit te oud om te leren” was woensdag 4 september  
van toepassing. De bewoners hebben toen kennis gemaakt met de tablet.  
Wij, als personeel, werken dagelijks met de tablet. Hierdoor kwam er 
nieuwsgierigheid bij de bewoners en hebben we hierop ingepikt. De 
bewoners hebben samen met vrijwilligers kennis gemaakt aan de hand van 
spelletjes  en zo ook hun eerste ervaring achter de rug. De bewoners  
konden mandala’s inkleuren, woordzoekers doen en blokpuzzels maken.  
De ene bewoner had de smaak meteen te  pakken, de andere bewoners 
hadden eerder een duwtje in de rug nodig. Het was alvast een leuke ervaring 
die we in de toekomst verder willen in plannen.  
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EITJESONTBIJT 

Het was al even geleden, maar de bewoners hebben recent kunnen genieten van 
een heerlijk eitjesontbijt. Elke bewoner, met uitzondering van kortverblijf, 
wordt op voorhand uitgenodigd voor een ontbijt met eitjes. Aangezien het grote 
succes wordt dit ontbijt verdeeld over drie ochtenden. Hierbij kunnen de 
bewoners dan in kleine groepjes een eitje eten naar keuze. Zo zijn er 
spiegeleitjes, roerei met of zonder spek hard/zacht gekookt ei,…  

Door de geur die vrijkomt begint iedereen zowaar te watertanden. De tafel is 
tevens netjes gedekt, er zijn twee soorten brood te verkrijgen en een ruim 
assortiment toespijs zorgt ervoor dat de hongerige magen zeker worden 
gespijsd. De activiteit wordt mogelijk gemaakt dankzij de hulp van vrijwilligers. 
De vrijwilligers staan speciaal een beetje vroeger op, om de bewoners een 
onvergetelijke start van de dag te bezorgen.  
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BEDEVAART NAAR DE KLEEMKAPEL 

Op woensdag 21 augustus trok een grote groep 

bewoners op bedevaart naar de Kleemkapel. Veel 

bewoners dragen Onze-Lieve-Vrouw diep in hun hart en 

in hun gebed. Voor bewoners uit Kaprijke en omgeving 

is de Kleemkapel vaak verbonden met dierbare 

jeugdherinneringen. Sommigen vertellen met blinkende ogen hoe 

ze er reeds als kind naartoe gingen, samen met ouders of 

grootouders. En hoe de Kleemkapel in de loop van hun verdere 

leven een vertrouwde plek bleef. Andere bewoners halen 

gelijkaardige herinneringen op aan een Mariakapel in hun 

thuisomgeving. Veel bewoners houden er daarom van om mee te 

gaan naar de  Kleemkapel. 

Om dat mogelijk te maken slaan we met velen de handen in mekaar: de 

collega’s die allen hun steentje bijdragen; familieleden en vrijwilligers die 

meegaan als begeleider; de parochie die ervoor zorgt dat de Kleemkapel er 

netjes bij ligt; de orgelist, dirigent en vrijwilligers die meewerken aan de viering 

in de kapel.  

En de bewoners? Zij zagen dat het goed was, heel goed! 
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WANDELEN IN DE OMGEVING 
Vaste afspraak voor wandelingen is woensdag. Dan kunnen we rekenen op 
vrijwilligers om met de bewoners een mooie wandeling te maken rond 
Kaprijke. We nemen alvast een steekkar mee waarin onze koffie met koek, 
stoeltjes en reservemateriaal steekt. 
Verschillende woensdagen worden we ook uitgenodigd bij dorpsbewoners 
om daar eens te genieten van hun mooie tuin. Hartelijk dank daarvoor. 
Hieronder vind je alvast enkele sfeerbeelden.  
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BARBECUE OP AFDELING 0 
 
De Barbecue gaat normaal gezien door aan mooi gedekte tafels in de binnentuin. 
Door de wind hebben we de tafels binnen gedekt. Een mooi tafelkleed en de  
placemats maakten de tafels uitnodigend. 
De bewoners konden aanschuiven aan het buffet dat voor één keer binnen was 
opgesteld. 
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IJSSALON 
 
Tijdens de hittegolf van juli hebben de bewoners genoten van een verfrissende 
ijscoupe. Om alles wat ludiek te houden hebben we Westmalle glazen gebruikt 
als ijscoupes. De bewoners maakten zelfs grapjes over ‘geef mij maar nog zo 
een lekker biertje!’ 
De bewoners konden kiezen tussen Coupe Vanille, Coupe aardbeien, Coupe 
Chocolat 
Kijk en geniet: 
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JUWELEN MAKEN UIT KLEI 
 
In samenwerking met Chris Vermeire worden er samen met de bewoners  
juwelen gemaakt uit klei. 
Een eerste techniek is werken met porselein en kleuren. 
Een tweede techniek is vormen uitdrukken uit klei die dan geglazuurd worden. 
De juwelen zullen te koop aangeboden worden in een kraampje van het  
Woonzorgcentrum. 
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GENIETEN VAN MILKSHAKES OP DE AFDELING 
 
Zoals we al eens genoten hebben van een lekkere ijscoupe, konden de bewoners 
nu de smaak ervaren van een milkshake. De keuze tussen vanille– of 
chocolademilkshake lag bij sommige bewoners niet gemakkelijk. Voor hen was 
het een smaakvolle middag. Genieten jullie nu nog maar van de leuke foto’s! 
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SOEP MAKEN 
 
Soep maken is een activiteit die het langst herinnerd wordt hoe dit te doen.  
Sommige bewoners zitten erbij voor de lekkere geur die de soep ons brengt,  
andere bewoners steken echt de handen uit de mouwen en helpen mee om de 
groenten te kuisen en in stukken te snijden.  
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Contactkoor 
 
 
 
 
 

Een contactkoor is een sociaal gebeuren.  
 

Door samen te zingen worden mensen met dementie uit hun  
isolement gehaald en krijgen zij opnieuw contact met hun naaste 

 familie, hun vrienden en uiteraard ook het verzorgend  
personeel. 

 

Bovendien biedt het contactkoor mensen met dementie en hun 
 familie een zinvolle en leuke activiteit.  

 

Muziek en zang zijn unieke instrumenten om de levenskwaliteit van mensen met 
dementie te verhogen. 

Zingen maakt mensen met dementie ‘wakker’, actiever en  
toegankelijker. 

 

Liederen helpen om aan te knopen bij een deel van de eigen  
levensgeschiedenis. 

 

Samen zingen met mensen met dementie heeft een belangrijk  
therapeutisch effect: het beperkt de onrust en het spreekt de  
capaciteiten van personen met dementie aan, in plaats van te  

focusen op wat ze niet meer kunnen. 

Iedereen is welkom om 
zijn familielid te  

begeleiden en er samen 
een aangename  

contactvolle namiddag 
van te maken 



 

pagina 24 

TERUGBLIK OKT.-NOV.-DEC. 



 

pagina 25 

TERUGBLIK OKT.-NOV.-DEC. 

SINT-VINCENTIUSFEEST 
Op 27 september vieren we de naamdag van de heilige Vincentius, 
de patroonheilige van het woonzorgcentrum.  
Vincentius a Paulo wijdde zich aan de zorg van armen en zieken. 
Op die dag was het feest voor de bewoners. 
Een receptie met cava en hapjes, een feestmaaltijd met mosselen 
en frietjes als hoofdgerecht, koffie en ijsgebak. Tot slot was er een 
feestelijke eucharistieviering met medewerking van het 
parochiekoor van Kaprijke. 
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MEDEWERKERS OKT.-NOV.-DEC. 

Ik ben Cindy Vervalcke en ik kom hier werken als 
zorgkundige. Ik ben 30 jaar en mama van 4 super 
kinderen, 3 dochters en 1 zoon. Ik woon samen met 
Bob Van Doorsselaere in Adegem.  
Mijn kinderen zijn mijn hobby’s. 
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Vrijdag 13 september ging ons jaarlijks personeelsfeest door. Het ging 
richting Wachtebeke waar we eerst een partijtje golf speelden en daarna 
gezellig aanschuiven voor een lekkere maaltijd. 
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Een dag uit mijn vakantie.                                                                                             
22 juli 2019             
 

Door de verschillende reclames te horen en zien van fietsen door het water en  
tussen de bomen, besloten we, mijn vriend en ik, enkele dagen te gaan fietsen 
in de Limburg. 
Limburg, dan komt nog steeds spontaan de gedachte bij me op van zuster 
Krista en zuster Ann die naar Hasselt vertrokken zijn. Hoe zou met hen zijn? 
Dus we besloten om in of rond Hasselt een hotelletje te zoeken en hen dan ook 
te bezoeken. 
Zuster Krista was een van de jongste zusters en kon met de auto rijden. Zij had 
dan ook de taak om als chauffeur rond te rijden voor zusters en bewoners. 
Met haar hadden we ook een zangkoor in ons woonzorgcentrum. Zij was de 
dirigente onder begeleiding van de  koster Willy Cousement. Samen met een 
10-tal personeelsleden en vrijwilligers repeteerden we tijdens de werkuren onze  
nieuwe liedjes voor de vieringen doorheen het jaar, zoals 
de Sint-Vincentiusviering en het kerstspel.  
Zuster Krista is reeds in de jaren 90 naar Hasselt vertrokken. 
Zuster Ann was de directrice van het woonzorgcentrum samen met de Heer 
Devenyens Ronny die later in het WZC Sint Elizabeth te Eeklo te werk gesteld 
werd. 
Later is Zuster Ann ook overste geworden van de Zusters en is de Heer Vincke  
onze directeur geworden. Maar de zusters  zagen we elke dag tussen ons. Elk 
deed zijn taak in het woonzorgcentrum. Zo waren er verschillende taken zoals 
het uitdelen en aanvullen van de drank, de cafetaria open houden, de post 
ronddelen, het bedlinnen aanvullen, de rozenkrans lezen, de stervende mens 
nabij zijn, de telefoon opnemen en bezoek opvangen die het klooster binnen 
kwam, enzovoort. We waren elk een schakel in de ketting.  
Dus op weg naar Hasselt was onze eerste bestemming de zusters. 
De GPS gaf aan dat we er waren. Maar er was geen rusthuis of klooster te zien. 
Dan maar even te voet een eindje de weg verkend. En ja hoor, naast de brug en 
onderdoor kon je bij het klooster en het woonzorgcentrum komen. 
De eerste die we tegen kwamen op het terrein was Zuster Krista. Ze was met 
een bewoner op weg met de auto. 
We besloten eerst een hapje te gaan eten. We begonnen onze eerste rit, we 
volgden de knooppunten. Na 3 km kwamen we aan bij het water. Hier konden 
we letterlijk door het water fietsen, door een meertje. 
Verder op de knooppuntenroute kwamen we in de stad Hasselt en kwamen we 
de Kerk tegen waar het Heilig patertje begraven ligt. Daar hadden we 20 jaar 
geleden eens een bezoek gebracht toen we met een groepje naar Zuster Krista 
op bezoek geweest waren. We zijn toen met de zuster de stad Hasselt gaan 
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verkennen. 
Dit wilde ik nu nog wel eens opnieuw bezoeken. Opnieuw iets wat ik van mijn 
bucketlist kon schrappen. 
Op de koffie bij de zusters werd het een blij weerzien. Zo wilden de zusters 
graag weten hoe het was met de personeelsleden en enkele bewoners.  
 
De zusters stellen het goed. Ik moet aan allen vele groeten overbrengen en bij 
deze is dat dan ook gebeurd. 
 
Martine Rijk  
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Verslag gebruikersraad  
 

Datum Donderdag 26 september 2019  

Tijd Van 15.00u tot 16.00 u  

Locatie Leefruimte 2, afdeling 1  

Aanwezig Bewoners afdeling 0 
- 
 

Bewoners afdeling 1 
Anna Ryckaert 
Antoinette Poppe 
Daniël Dossche 
Georgette Beerens 
Marcella Haertjens 
Maria Holderbeke 
Noella Haertjens 
Suzanne Gelaude 

 Bewoners kortverblijf 
- 

Familie 
Vivianne Beekaert 

 Personeel 
Charlotte Vanden Bossche (animator) 
Kirsten van Vooren (ergo) 
Hanne Van De Weghe (stagiair)  
Fleur Bogaert (stagiair) 

Verontschuldigd Joyce de Jonge 
Kris Van Paemel 

Voorzitter Charlotte Vanden Bossche  

Secretaris  Kirsten van Vooren  

Verwelkoming- Gebed - Aanstelling secretaris  
Verwelkoming van de bewoners. Verslag name door Kirsten van Vooren. 
 
Verslag van de vorige vergadering overlopen 
Het volledige verslag van de vorige vergaderingen kan men terugvinden in de 
Polderlandjes. 
 
De vorige keer was er de vraag of het mogelijk was om ‘s avonds eens iets 
anders te krijgen dan boterhammen. Vanuit de keuken wordt hier zeker rekening 
mee gehouden. Ze proberen om regelmatig eens iets anders te voorzien. 
Momenteel zijn dat enkel koude bereidingen. Voor warme bereidingen wordt 
nog gekeken voor een oplossing.  
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Ook werd tijdens de vorige gebruikersraad aangehaald dat er slordigheden 
worden opgemerkt. Een voorbeeld daarvan is toiletten die niet netjes achter 
gelaten worden. Dit is doorgegeven aan de diensthoofden en ook aan het 
zorgpersoneel. Recent zijn er bij enkele toiletten cartoons geplaatst om het 
personeel aandachtig te maken op het netjes achterlaten van de toiletten.  
 
Gedurende de vorige gebruikersraad waren er ook verschillende bewoners die 
aangaven dat er persoonlijke voorwerpen zijn verdwenen. Indien er iets 
verdwijnt en dat wordt gemeld, wordt dit doorgegeven aan de diensthoofden. 
Via het zogenoemde communicatieschrift wordt ook aan elk betrokken 
personeelslid persoonlijk gemeld dat er iets verdwenen en wordt de vraag 
gesteld om mee uit te kijken naar het voorwerp.  
 
Mededelingen 
Voorstelling van de nieuwe bewoners 
Mevrouw Ethel Verbiest 
Meneer Walter Bassier 
 
Voorstelling van de nieuwe medewerkers 
Cindy Vervalcke—zorgkundige 
Evy Biebouw—zorgkudige 
Elisabeth Awondo— zorgkundige 
 
Keuken 
De opmerking werd gegeven dat het eten vaak aan de zoute kant is. Een andere 
bewoonster zei juist dat er niet altijd voldoende zout is op het eten. Het is 
duidelijk dat er over smaak niet te twisten valt. Uiteraard worden deze 
opmerkingen wel doorgegeven aan de keuken zodanig dat ze een manier kunnen 
vinden om zoveel mogelijk aan ieders wensen te voldoen.  
 
Herhaling van eerder besproken onderwerpen 
Kanaal 90 
Post/zender 90 is de persoonlijke TV zender van het woonzorgcentrum Sint-
Vincentius in Kaprijke. Op dit kanaal is er informatie te vinden over alles wat er 
in en rond het wzc gebeurt. Dit kanaal kan geraadpleegd worden door alle 
bewoners in het wzc met een televisie. Ook de televisies in de 
gemeenschappelijke ruimtes kunnen kanaal 90 tonen. Op kanaal 90 is 
bijvoorbeeld de dagklapper te zien en ook het menu. Ook komen er 
aankondigingen op van grotere activiteiten. Tevens kunnen hier foto’s op 
getoond worden van afgelopen activiteiten.  
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Wellness  
Sinds 1 februari 2018 is de wellness geopend op afdeling 1. Op maandag en 
donderdag is de wellness beschikbaar om 9u, 10u, 14u en 15u. Er is keuze 
tussen het relaxatiebad, de infraroodcabine, een massage en de snoezelhoek. De 
wellness is volledig gratis. Er dient wel vooraf gereserveerd te worden, via de 
brievenbussen in de centrale hal op elke afdeling of direct via Charlotte of 
Kirsten. 
 
Aankondigingen  
Wist je dat… 
We een nieuwe website hebben? https://www.zorg-saam.be/sint-vincentius/   
Op deze website is allerlei informatie te vinden over het woonzorgcentrum. 
Zoals onder andere het aanbod, nieuws, contactgegevens van de medewerkers 
en foto’s. Indien u als bewoner geïnteresseerd bent om de website te bekijken, 
kunt u dit altijd vragen aan het personeel. 
 
Wist je dat… 
Er 4 camera’s geplaatst zijn? 
Deze camera’s zijn geplaatst in de inkom ter hoogte van de schuifdeuren, in de 
inkomhal op het gelijkvloers, aan het kopielokaal en aan de achterdeur van de 
keuken. Deze camera’s zijn geplaatst om de veiligheid en gezondheid van de 
bewoners en werknemers te waarborgen, ter bescherming van goederen, om 
eventuele misdrijven en overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen. 
Er wordt zorgvuldig omgegaan met de opgenomen beelden en deze worden niet 
langer bewaard dan noodzakelijk. 
 
Wist je dat… 
Er in de gang aan de zijde van de parking (K1 t/m K8) op zowel afdeling 0 als 
afdeling 1 airco is voorzien? 
De gangen aan de kant van de parking zijn de warmste gangen vandaar dat er 
gekozen is om op deze plaatsen te beginnen met de eerste airco’s. Dit is nog 
maar het begin van het ‘airco plan’. Op een later tijdstip zullen er nog meer 
geplaatst worden.  
 
Wist je dat… 
Wij een facebookpagina hebben?  
Je hoeft geen facebook te hebben om de foto’s te bekijken. Je vindt deze op de 
website van het WZC. De link naar onze Facebookpagina is:  
http://www.zorg-saam.be/sint-vincentius/fotoboek 
We proberen hier zoveel mogelijk foto’s op te plaatsen van alle activiteiten. Ook 
zijn er nu en dan aankondigingen te vinden. 

https://www.zorg-saam.be/sint-vincentius/
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Wist je dat… 
Er gedurende het schooljaar opnieuw veel stagiairs aan het werk zullen zijn? 
Het schooljaar is weer begonnen dus ook de stagiairs zijn weer van start gegaan. 
Er zijn verschillende stagiairs van verschillende opleidingen. De grootste groep 
van de stagiairs volgt de opleiding tot zorgkundige, ook zijn er stagiairs 
verpleegkunde. Daarnaast zijn er stagiairs die helpen in de logistiek en de 
keuken.  
 
Evaluatie  
De afgelopen activiteiten worden overlopen en er wordt gevraagd naar de 
bevindingen van de bewoners.  
De afgelopen tijd werden er verschillende wandelingen gedaan. In principe is 
het de ene week voor afdeling 0 en de andere week voor afdeling 1. Algemeen 
wordt er positief gereageerd. Veel bewoners gaan graag mee met de wandeling 
en vinden dat het goed verloopt. Er wordt de opmerking gegeven om eens naar 
de bevindingen van de vrijwilligers te vragen.  
 
Op woensdag 21 augustus was er de tocht naar de Kleemkapel. De bewoners 
zijn ook hierover positief. In het algemeen hebben we vernomen dat veel 
mensen van mening waren dat het vlot is verlopen. 
 
Op beide afdelingen is er een ijssalon georganiseerd tijdens de warme zomer. Op 
het moment zelf was het al duidelijk dat de ijscoupes smaakten. Deze activiteit 
is zeker voor herhaling vatbaar. Op afdeling 0 werden er ook eens milkshakes 
gemaakt en gegeten, ook dit viel in de smaak. 
 
Op donderdag 19 september zijn DJ Rudy en Ronny hier geweest om een 
middag vol muziek en dans te voorzien. Ook deze activiteit wordt zeer graag 
bijgewoond door verschillende bewoners. Er wordt mooie muziek gedraaid, 
aldus de bewoners.  
 
Sinds een tijdje is de werking van de Rijdende Winkel veranderd. De producten 
worden niet meer gehaald door de vrijwilligers bij de Colruyt maar deze worden 
geleverd door de Alvo uit Kaprijke. Vanwege deze wijziging zouden er ook 
verschillen in het assortiment kunnen zijn. Hierover worden geen opmerkingen 
gegeven, we gaan er dus vanuit dat iedereen nog steeds tevreden is over het 
aanbod. Bij vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de vrijwilligers van de 
Rijdende Winkel of bij Charlotte. 
 
Regelmatig proberen we rond thema’s te werken, dan zijn gedurende een 
bepaalde periode de activiteiten en eventueel de maaltijen aangepast aan een 
bepaald thema. Zo hebben we deze zomer als thema de Tour de France gehad.  
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Op afdeling 1 is er in de week van 16 september op drie dagen eitjesontbijt 
geweest. De bewoners van afdeling 1 worden elk op één van de drie dagen 
uitgenodigd om te ontbijten in groep en daarbij een eitje te eten naar keuze. De 
opkomst hierbij is altijd erg groot, we kunnen dus wel stellen dat dit een succes 
is. Deze activiteit wordt regelmatig herhaald. Ook op afdeling 0 is dit al eens 
georganiseerd. Helaas waren er geen bewoners van afdeling 0 aanwezig tijdens 
de gebruikersraad maar we gaan er vanuit dat ook zij dit graag nog eens op het 
programma zouden willen.  
 
Komende activiteiten 
Op vrijdag 27 september is het Feest van Sint-Vincentius, op deze dag wordt de 
patroonheilige van het woonzorgcentrum gevierd. De dag begint feestelijk met 
het ontbijt, om 11.00 uur begint de receptie, hierna volgt de warme maaltijd met 
mosselen en frietjes, in de namiddag wordt er koffie met ijstaart geserveerd en 
er wordt afgesloten met een eucharistieviering met het parochiekoor.  
 
Op 4 oktober is het Werelddierendag. Wij vieren deze dag op woensdag 2 
oktober. In de namiddag vanaf 14.30 uur zijn alle dieren welkom om de 
bewoners een bezoek te brengen. 
 
Op woensdag 13 november is het modeshow en kleding verkoop in de cafetaria. 
 
Tussen 14 en 24 november is het de Week van de Smaak en dit overlapt met de 
Ouderenweek die van 18 tot en met 24 november wordt gehouden. In deze 
periode willen we werken rond smaak en dan meer specifiek rond het thema 
‘kleur’ en willen we ook aandacht besteden aan het thema van de ouderenweek 
‘Ouderen als actieve schakel voor een hechtere buurt’.  
 
Op woensdag 4 december brengt Sinterklaas een bezoek aan de bewoners. 
 
De volgende gebruikersraad vindt plaats op vrijdag 13 december. 
 
Agendapunten: vraagronde bij de aanwezigen 
Er zijn weinig opmerkingen of suggesties. Er wordt enkel aangegeven dat het 
onduidelijk is hoe het zit met de dagprijzen voor koppels die in het 
woonzorgcentrum wonen. Deze informatie wordt niet duidelijk genoeg 
meegedeeld. Twee bewoners hebben dit ondervonden, er wordt aangegeven dat 
dit uiteindelijk wel rechtgezet wordt. 
 
Alle aanwezigen werden bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng in deze 
vergadering. 
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Opgerolde koek 
 
Benodigdheden voor 6 personen: 
5 eieren 
150 gr. kristalsuiker 
5 eetlepels melk 
Extra suiker voor de rol 
Voor de vulling: 
200 gr. Confituur naar keuze 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de oven op 220°C 
Klop de eieren me de suiker witschuimig tot de suikerkorrels opgelost zijn. 
Roer de melk erdoor 
Zeef de bloem en schep ze snel door de eitjes.  
Strijk het deeg uit op een met bakpapier beklede bakplaat.  
Bak 5 tot 7 minuten in de voorverwarmde oven. 
Strooi suiker op een keukenhanddoek en stort het gebak hierop. 
Haal het bakpapier weg en bestrijk met confituur. 
Rol de biscuit op in de doek en laat afkoelen.  
Snij in plakken. 
 
Tip: 
Wat extra geraspte limoen-of citroenschil in het beslag geeft een frisse toets. 
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Woensdag 6 november  Herdenkingsviering 
   overledenen 
 
Woensdag 13 november  Modeshow 
 
Donderdag 21 november  Wafelbak OKRA 
 
Vrijdag 29 november  Adventskransen  
   maken 
 
Zondag 01 december  Begin advent 
 
 
Woensdag 04 december  Sinterklaasfeest 
 
Vrijdag 13 december  Gebruikersraad 
 
Maandag 16 december  Kerstliederen zingen 
 
Vrijdag 20 december  Kerstliederen zingen 
 
Maandag 23 december  Kerstviering  m.m.v. 
   parochiekoor 
 


