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TER INSPIRATIE JULI-AUG.-SEPT. 

 
 
 

Ik dank U, God, 

voor de dag die komt 

en anders is dan wij verwachten. 

 

Dank u voor de mensen 

die anders zijn dan wij, 

en dank voor het leven 

zoals het is. 

 

Geef ons moed, God, 

om elke dag opnieuw ja 

te zeggen tegen de dag, 

tegen de mensen, 

tegen de wereld 

en tegen U. 
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PASTORALE RUBRIEK JULI-AUG.-SEPT. 

E.H. David Willems, lid van de dekenale equipe van het dekenaat 
Eeklo en parochievicaris in de parochie Eeklo-Kaprijke-Sint-Laureins, 
werd daarnaast op 2 april 2019 ook benoemd tot parochieadministrator 
in Kaprijke, O.L.V.-Hemelvaart; Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Jan Baptist; 
Sint-Laureins, Sint-Laurentius; Sint-Margriete, Sint-Margriet;  
Waterland-Oudeman, Sint-Niklaas en Watervliet, O.L.V.-Hemelvaart in 
opvolging van E.H. Rik Merens die overleden is. 

 
Omwille van deze bijkomende benoeming verhuisde priester David 
onlangs van Eeklo naar Kaprijke, meer bepaald naar de woonst in de 
Voorstraat die voorheen door wijlen priester Rik betrokken werd en 
waar ook één van de parochiesecretariaten gehuisvest is.  
In de feiten blijft priester David zoals voorheen helemaal betrokken in 
de equipe die zorg draagt voor de hele nieuwe parochie in Eeklo, 
Kaprijke en Sint-Laureins.  
Wij heten priester David van harte welkom in Kaprijke en wensen hem 
alle goeds en veel vreugde met deze vernieuwde uitdaging. 
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NIEUWE BEWONERS JULI-AUG.-SEPT. 

Dhr. André Matthijs 
Dhr. Renatus Van De Voorde 
Mevr. Verbiest Ethel 
Mevr. Verselder Paulette 
Dhr. Bassier Walter 

Je bent welkom in ons huis 
De deur staat altijd open voor familie en vrienden 
Vertel ons jouw verhaal 
De koffie staat klaar 
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WIJ NAMEN AFSCHEID VAN JULI-AUG.-SEPT. 

Mevr. Volanda Beernaert  
Mevr. Alma De Causemaecker 
Mevr. Irena Verhulst 
Dhr. André Matthijs 
Mevr. Maria Louisa de Meijer 
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VERJAARDAGEN JULI-AUG.-SEPT. 

Juli 
Mevr. Clara De Wispelaere  02/07/1930  
Mevr. Godelieve Ruebens  03/07/1933 
Dhr. Karolus Martens  05/07/1940 
Mevr. Angela Van Dycke   07/07/1932 
Mevr. Gilberta De Vriese   20/07/1931 
Mevr. Liliana Thienpondt   21/07/1934 
Mevr. Simona Lippens   21/07/1931 
 
Augustus 
Mevr. Bertha Buysse   13/08/1931 
Mevr. Maria Holdebeke   13/08/1923 
Mevr. Jeannine Van Boven   31/08/1933 
 
September 
Mevr. Bertha De Maer   19/09/1924 
Mevr. Margaretha Van Hevele   21/09/1929 
Mevr. Diana Van Hijfte   27/09/1922 
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TERUGBLIK JULI-AUG.-SEPT. 

Grote zoekactie in WZC Sint-Vincentius Kaprijke 
 
Op tweede Pasen was er een heuse zoekactie in 
WZC Sint-Vincentius te Kaprijke. De Paashaas 
had namelijk een bezoek gebracht en had hierbij 
zijn sporen achtergelaten. Over het hele terrein 
waren er Paaseieren verspreid. De eitjes vielen 

niet zomaar te rapen, maar het 
was een ware zoektocht naar 
speciale exemplaren. 
 
WZC Sint-Vincentius organiseerde een Paaseierenzoektocht 
voor jong en oud. Vanaf 10 uur stroomden de 50 ingeschreven 
kinderen toe om de Paaseieren te zoeken. Er moesten geen 
chocolade eieren gezocht worden en dat was maar goed ook 

met die stralende zon. Bij de start kreeg elk kind een voorbeeld Paasei en de 
opdracht was om nog vijf van dezelfde soort te vinden. In totaal waren er maar 
liefst 300 eieren verstopt! De 300 eieren zijn overigens door de bewoners 
gemaakt. De bewoners vonden dat het zoeken niet te 
eenvoudig mocht zijn, daarom hadden ze ervoor gezorgd 
dat zes dezelfde eieren bij elkaar zoeken niet heel 
eenvoudig zou zijn. Zo waren er eitjes die erg op elkaar 
leken maar toch net verschillend waren. Andere eitjes 

hadden de kleuren van de planten en de 
struiken en waren hierdoor bijna niet te 
zien. 
 
Tussen 10 en 12 uur werd er volop gezocht 
onder toeziend oog van de bewoners. Zij 

waren buiten of keken toe van op hun kamer waar ze een goed 
zicht hadden op de Paaseierenzoekers. Kinderen maar ook 
vaders, moeders, opa’s en oma’s waren gefocust bezig. Bij 

sommigen was het een erg lastige zoektocht, hier en 
daar waren er dan ook grote zuchten te horen. 
Gelukkig hadden ze genoeg doorzettingsvermogen 
en gingen ze door tot ze alle eitjes gevonden hadden. 
Maar die laatste vinden, dat was voor de meesten 
toch echt geen simpele klus. De Paashaas had te 
goed zijn best gedaan om de Paaseieren te 

verstoppen. 
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TERUGBLIK JULI-AUG.-SEPT. 

Na het zoeken konden de kinderen hun gevonden eitjes ruilen 
voor een goodiebag. Deze was gevuld met pennen, ballonnen, 
douchegel, speelgoed, een koek, een drankje en uiteraard echte 
Paaseieren. De goodiebags hebben we kunnen samen stellen 
met hulp van verschillende sponsors. Ook de bewoners hebben 
hun steentje bijgedragen aan het vullen 

van de goodiebags.  
 
Voor, tussen of na het zoeken was er ook nog de 
mogelijkheid om je te laten schminken of om een lekkere 
koffiekoek te eten. Tevens was er een grote prijs te winnen 

met de Paaswedstrijd! De deelnemer die de vraag ‘Hoeveel 
wegen enkel de paaseieren in de bokaal?’ het beste 
beantwoordde, heeft de hele bokaal met inhoud gewonnen. Er 
zat voor maar liefst 1444 gram aan Paaseieren in de bokaal en 
dan de andere Paasfiguren nog! 

 
Aan het einde van de voormiddag was iedereen klaar met 
zoeken, liepen er onder andere mooi geschminkte prinsessen en 

superhelden rond en waren de echte Paaseieren uitgedeeld. Alle 
Paaseierenzoekers, bewoners, vrijwilligers én de Paashaas kunnen terugkijken 
op een geslaagde zoektocht. 
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TERUGBLIK JULI-AUG.-SEPT. 

Kleuterturnen 
 
Op donderdag 23 mei 2019 werd de cafetaria gevuld met een groot aantal 
sportievelingen. De kleuters van de vrije basisschool de Kaproenen uit Kaprijke 
kwamen samen met hun juf Greta naar het wzc voor een turnles. Wie dacht dat 
enkel de kleuters zouden turnen, had het helemaal mis. Ook de bewoners én het 
bezoek kon er niet onderuit. Er waren oefeningen op muziek, oefeningen met 
allerlei soorten en maten ballen en natuurlijk de magische parachute waar alle 
kleuters zich onder konden verstoppen. Het enthousiasme van de kleuters 
werkte aanstekelijk en zorgde ervoor dat de bewoners ook hun spieren warm 
maakten.  
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Loeka op bezoek 
 
Ine Cherlet en haar hondje Loeka komen regelmatig samen op bezoek in het 
wzc. Zij zijn aangesloten bij vzw Clinidogs, deze vzw is opgericht door een 
enthousiast team van vrijwilligers. Clinidogs wil bewoners van woonzorgcentra 
de mogelijkheid bieden om in contact te komen met een hond want honden 
staan er om bekend mensen gelukkig te maken en hun onvoorwaardelijke liefde 
te schenken. Keer op keer heeft hondje Loeka succes en zorgt voor grote 
glimlachen bij de bewoners.  
 

 
 
 
 
 

 

TERUGBLIK JULI-AUG.-SEPT. 
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TERUGBLIK JULI-AUG.-SEPT. 

Genieten van de zon 
 
De zon wordt in het wzc erg graag gezien. Zodra de zon schijnt begint het te 
kriebelen en willen we naar buiten. Op afdeling 1 is het goed vertoeven op het 
terras, op afdeling 0 kan er in de binnentuin genoten worden van de zon, ook is 
het erg aangenaam op het terras van de cafetaria en ten slotte zijn er rondom het 
gebouw verschillende zitplaatsen zodanig dat er op elk moment van de dag een 
geschikt plekje is. Uiteraard wordt er niet enkel stilgezeten in de zon, er gaan 
ook activiteiten door buiten. Zo worden er bijvoorbeeld nagels verzorgd en 
wordt soms zelfs de afwas buiten gedaan.  

Volksdansen door de Chiro van Kaprijke 
 
Op donderdag 18 april 2019 kwam de Chiro van Kaprijke Volksdansen. 
Ondanks dat het nog maar april was, was het prachtig weer. De petanque baan 
werd omgetoverd tot dansvloer en de bewoners konden de verschillende dansen 
vanonder de parasols aanschouwen. De petanque baan was groot genoeg om alle 
enthousiaste Chiro leden de ingestudeerde danspassen te laten uitvoeren.  
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TERUGBLIK JULI-AUG.-SEPT. 

Aankoop planten 
 
Op woensdag 15 mei 2019 zijn een aantal bewoners van afdeling 1 planten gaan 
aankopen. De planten waren bestemd voor het terras op afdeling 1. Er konden 
zes bewoners mee en voor het duwen van de rolstoelen én de winkelkar voor de 
planten waren er 2 personeelsleden, 1 vrijwilligster en 2 familieleden nodig. 
Voor het vervoer wordt gebruik gemaakt van het busje van het Zonneheem. Er 
zijn vele kleurige planten zorgvuldig uitgekozen. Gelukkig net niet teveel 
zodanig dat alle bewoners ook terug naar het wzc konden in het busje.  
In de namiddag zijn de planten gelijk in de bloembakken geplant door de 
bewoners met groene vingers. De planten worden goed verzorgd door de 
bewoners en staan al een hele tijd mooi te bloeien. 
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TERUGBLIK JULI-AUG.-SEPT. 

Week van de valpreventie 
 
Ook dit jaar deden we mee aan de week van de valpreventie. Samen met het 
ergo-, animatie en kinéteam hebben we de bewoners op een aangename manier 
laten kennis maken met risico’s op vallen.  
Ouderen zijn zich vaak nog te weinig bewust dat het voorkomen van 
valincidenten mogelijk is. Gedachten zoals “ik ben te oud geworden”, “er is 
niets meer aan te doen” of “vallen overkomt mij niet” belemmeren dikwijls dat 
ouderen iets aan hun valrisico (laten) doen. Met de nodige tips en tricks kunnen 
we die risico’s tot een minimum leiden. Zo deden we een bingo met allerlei 
vragen rond valpreventie. Daarnaast hebben we die week bewegen extra in de 
kijker gezet. Het kinéteam heeft zelfs een valparcours in elkaar gestoken. 
Iedereen vond het alvast een aangename week en heeft zijn steentje bijgedragen.   
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TERUGBLIK JULI-AUG.-SEPT. 

Samenwerking met het PTI Eeklo  
 
De leerlingen en leerkrachten van het PTI Eeklo hebben voor 
de bewoners nieuwe kaartenhouders gemaakt. Hierdoor kan 
elke bewoner deelnemen aan het kaartspel. De bewoners zijn 
de leerlingen alvast heel erg dankbaar.  

Gezaaide zonnebloemen 
De bewoners van afdeling 0 hebben 
op dinsdag 18 juni 2019 
zonnebloemen gezaaid. De 
bloempotten zijn overigens ook door 
de bewoners gemaakt. Ze hebben 
gewone bloempotten beplakt met 
mooie servetten, zo zijn ze simpele bloempotten veranderd 
in unieke en vrolijke potten. Ondertussen krijgen de 
zonnebloemen liefdevolle verzorging en zijn ze goed aan 
het groeien. 



 

pagina 16 

TERUGBLIK JULI-AUG.-SEPT. 

Broederlijk Delen zet de schijnwerpers op Guatemala 
 

Elk jaar zet Broederlijk Delen een land in de kijker waar nog 
veel mensen moeten vechten om te overleden. Dit jaar was dat 
Guatemala. Samen met de bewoners hebben we tal van 
activiteiten gedaan, enerzijds om kennis te maken met het land 
Guatemala, en anderzijds om onze solidariteit te tonen. 
 
Op donderdag 7 maart hebben we samen met de bewoners een 

landkaart  geschilderd van zowel België als Guatemala. Op die manier kon men 
direct zien dat Guatemala 3,5 keer groter is dan ons kleine 
België.  Rondom de kaarten hingen er tal van weetjes en 
foto’s over Guatemala. De volgende week was er een 
infonamiddag. Aan de hand van beeldmateriaal werkten we 
onze kennis bij.  

 
Ook de creatieve geest werd aangesproken. Zo 
hebben de bewoners een Vlaamse versie van 
zorgenpopjes gemaakt. Ieder maakte een heel 
mooi popje, enkelen gaven het zelfs een naam. 
In Guatemala maakt men zorgenpopjes met de bedoeling om deze 
onder het hoofdkussen van kinderen te leggen. Op die manier 
neemt het popje de zorgen of angsten weg, zo gelooft men.  
 

Broederlijk Delen vraagt niet alleen aandacht voor de moeilijke 
levens-omstandigheden van de kleine boeren in Guatemala, maar 
wil ons ook bewust maken van de eveneens vaak moeilijke 
situatie van de boeren bij ons. Het is daarom belangrijk om zoveel 
mogelijk groenten en voedsel van bij ons te gebruiken. Goed voor 
de boeren bij ons én voor het milieu. Om het woord bij de daad te 
voegen maakten we soep van rapen, een (bijna) vergeten groente.  
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TERUGBLIK JULI-AUG.-SEPT. 

De grootste activiteit was de koffiestop in de cafetaria. 
Hierbij hadden drie bewoners zich geëngageerd om de 
koffie te serveren aan medebewoners,  familieleden en 
bezoekers. We hadden een mooie opbrengst ten voordele 
van Broederlijk Delen. 

  
We hebben ook de handen uit de mouwen gestoken, meer bepaald onze groene 
vingers. Er werden verschillende soorten kruiden gezaaid. Momenteel zijn ze 
nog in volle groei, al hebben we recent al de basilicum gebruikt om de verse 
tomatensoep af te werken.  
 
Op vrijdag 5 april was Marnix Gruloos te gast. Hij bracht ons een interessante 
infonamiddag over het werk van zijn broer Eric in Guatemala. Eric Gruloos is 
sedert 1985 missionaris in Guatemala. Hij leeft en werkt 
in het dorp San Miguel Ixtahuacàn, met en tussen de 
Maya-indianen. Marnix had heel wat lokale voorwerpen 
en filmpjes mee. Zo kregen wij we een concreet beeld van 
het dagelijkse leven ter plaatse.  We werden er ons 
nogmaals van bewust hoe goed wij het hebben in 
vergelijking met de Maya’s in Guatemala.  Als leuk toemaatje gaven de 
bewoners enkele van hun zorgenpopjes mee met Marnix, die binnenkort op 
bezoek gaat bij zijn broer. In ruil kregen wij elk een handgemaakt zorgenpopje 
uit Guatelama. 
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MEDEWERKERS JULI-AUG.-SEPT. 

Hallo allemaal, 
 
Ik ben Eefje De Grauwe. Ik ben zorgkundige die jullie in de nacht zal  
verzorgen. Ik ben 24 jaar, heb 2 kinderen en ben woonachtig in Maldegem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben Mariek Nolot, 32 jaar en zorgkundige. Ik ben iemand die andere 
mensen een warm hart toedraagt. Samen met mijn collega’s wil ik 
steun, zorg en hulp bieden aan elke bewoner, zodat ieder zich op zijn 
gemak voelt. Voor een luisterend kunnen jullie ook steeds bij mij 
terecht. 
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MEDEWERKERS JULI-AUG.-SEPT. 

Ik ben Isaura Decuyper en werk hier in de keuken als hulpkok. Ik ben 19 
jaar en kom uit Eeklo. Mijn hobby is paardrijden. Ik heb dan zelf ook 4 
paarden waarmee ik jumping rijd.  
Ik ben een sociaal iemand, dus als je iets wil weten, kom je het maar  
vragen. 
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Verslag gebruikersraad  
 

Datum Woensdag 12 juni 2019  

Tijd Van 15.00u tot 16.00 u  

Locatie Leefruimte 2, afdeling 1  

Aanwezig Bewoners afdeling 0 
Anna Schyvinck 
Elza De Muer 
Maria Lippens 
Rosa De Pauw 
 

Bewoners afdeling 1 
Angela Van Dycke 
Anna Audenaert 
Antoinette Poppe 
Daniël Dossche 
Emma Van Nieuwenhuyze 
Marcella Haertjens 
Maria Holderbeke 
Noella Haertjens 

 Bewoners kortverblijf 
Maria De Brabander 

Familie 
Kelly Van Heucke 
Linda De Buck 
Vivianne Beekaert 
Yolande Crevaels  

 Personeel 
Charlotte Vanden Bossche (animator) 
Katrien Van De Voorde (kok) 
Kirsten van Vooren (ergo) 

Verontschuldigd Joyce de Jonge 

Voorzitter Charlotte Vanden Bossche  

Secretaris  Kirsten van Vooren  

GEBRUIKERSRAAD JULI-AUG.-SEPT. 

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 opmerkingen van de vorige gebruikersraad worden nog eens besproken: 
De individuele wensen van de bewoners betreffende de maaltijden zijn 
genoteerd. Om nog eens te herhalen: individuele wensen zijn altijd mogelijk, 
deze mogen doorgegeven worden aan de hoofdverpleegkundigen. Zij passen dit 
aan in de zogenoemde ‘maaltijdfiches’. 



 

pagina 21 

GEBRUIKERSRAAD JULI-AUG.-SEPT. 

Het probleem met de binnen schijnende zon in leefruimte 2 op afdeling 1 is 
verholpen, er is een rolgordijn geplaatst. Tevens is er een gordijn gemaakt voor 
het ronde raam in dezelfde leefruimte. 
 
Mededelingen 
Voorstelling van de nieuwe bewoners 
Mevrouw Anna Audenaert 
Mevrouw Angela Van Dycke 
Meneer Renatus Van De Voorde 
Mevrouw Angele Coppejans 
Mevrouw Marie Madeleine Scheerens 
Mevrouw Irène Verbeke 
Mevrouw Jeanne Verselder 
Meneer Stefaan De Mey 
 
Voorstelling van de nieuwe personeelsleden 
Eefje De Grauwe - zorgkundige 
Emily Devilder - zorgkundige 
Mariek Nolot - zorgkundige 
Isaura De Cuyper - medewerker hoteldienst en keuken 
Ana Arias - interieurverzorgster 
 
Vertrokken personeel 
Angelique Lippens 
 
Keuken 
Katrien Van de Voorde heeft als kok het deel van de keuken op haar genomen. 
Volgende zaken zijn bevraagd of besproken: 
Bewoners stellen specifieke vragen omtrent de maaltijden. Individuele wensen 
zijn zeker mogelijk. Dit mag altijd doorgegeven worden aan de 
hoofdverpleegkundigen, zij noteren dit in de zogenoemde ‘maaltijdfiche’. Bij 
het smeren van de boterhammen of bij het uitscheppen van de warme maaltijd 
wordt van elke bewoner de maaltijdfiche door de hoteldienst bekeken en wordt 
er rekening gehouden met de individuele wensen. De aanpassing van een 
maaltijdfiche kost echter wat tijd, er kunnen een aantal dagen overheen gaan 
vooraleer alles in orde is.  
 
Er zijn ook nog een aantal opmerkingen namens de bewoners en de familie: 
Voor sommigen is de soep te zout. De kok geeft aan dat het altijd mogelijk is om 
zoutloze soep te krijgen. Dit kan dan ook in de maaltijdfiche genoteerd worden. 
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GEBRUIKERSRAAD JULI-AUG.-SEPT. 

Familie van een bewoonster geeft aan dat het brood van haar moeder vaak erg 
droog is. De kok geeft aan dat het mogelijk is dat het korstloze brood eerder 
uitdroogt dan brood met korst, maar ook dat de boterhammen voor ‘s avonds al 
vroeg gesmeerd worden en vervolgens afgedekt worden met een deksel dat 
misschien niet voldoende afsluit. De kok geeft aan dit op te zullen volgen en een 
oplossing te proberen zoeken. 
 
Ook is de charcuterie voor sommigen te droog en te lastig om op te eten. De kok 
geeft aan dat er voor afdeling 0 altijd charcuterie wordt meegegeven die malser 
is. Voor afdeling 1 kan dat ook gedaan worden. Als er bewoners zijn die 
problemen hebben met de charcuterie, graag doorgeven aan de 
hoofdverpleegkundigen. 
 
De opmerking wordt ook gegeven dat voor het avondmaal het leuk zou zijn als 
het eens iets anders is, niet altijd boterhammen met charcuterie. De kok geeft 
aan dat ‘s avonds er geen keukenpersoneel aanwezig is buitenom de 
medewerker van de hoteldienst, voor het avondmaal kan er dus niets ter plaatse 
klaar gemaakt worden. Het idee wordt geopperd om als activiteit met de 
bewoners iets klaar te maken. We zullen bespreken of dit mogelijk is. 
 
Met de zomer in het vooruitzicht wordt ook al eens aan de barbecue gedacht. 
Het is zeker de bedoeling dat dit zal plaatsvinden; het is wachten op goed weer. 
 
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.  
 
Wellness  
Sinds 1 februari 2019 is de wellness geopend op afdeling 1. Op maandag en 
donderdag is de wellness beschikbaar om 9u, 10 u, 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. 
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Aankondigingen  
Wist je dat… 
De ooievaar is langs geweest? 
Het voorjaar heeft ook bij het personeel nieuw leven gebracht. Tessa Braeckman 
- zorgkundige van de nacht, Karen De Koninck - medewerker van de hoteldienst 
en Kirsten Vermeire - ergotherapeut hebben alle drie een kindje gekregen. 
Carine Van Acker - adjunct hoofdverpleegkundige heeft er een kleinkind bij.  
 
Het systeem van de Rijdende Winkel zal veranderen? 
Elke 2 weken komt de Rijdende Winkel langs op afdeling 1 maar ook bewoners 
van afdeling 0 kunnen hiervan gebruik maken. Voorheen werden er 
boodschappen aangekocht door de twee vrijwilligers van de Rijdende Winkel, 
Martine en Anne-Marie. Vanaf nu zullen de boodschappen hier geleverd worden 
door de plaatselijke supermarkt Alvo. Voor de bewoners betekent dit dat het 
assortiment zou kunnen veranderen en dat de prijzen kunnen veranderen. Zowel 
wij, de vrijwilligers als Alvo zullen ons best doen om de bewoners zo goed 
mogelijk van dienst te zijn. 
 
Er in de Gang aan de zijde van de parking (k1 t/m k8) op zowel afdeling 0 als 
afdeling 1 airco wordt voorzien?  
Op warme dagen wordt het snel te warm op de afdelingen daarom zullen er 
airco’s voorzien worden.  
 
2 nieuwe bedden zijn aangekocht? 
Materiaal in het WZC wordt intensief gebruikt daarom is het nodig om 
regelmatig te vernieuwen. Er zijn twee nieuwe bedden aangekocht. Er wordt 
verwacht dat deze eind juni worden geleverd. 
 
Er nieuwe tablets zijn aangekocht? 
Tablets worden in het WZC veelvuldig gebruikt. Alle informatie die het 
personeel moet weten over de bewoners, kan geraadpleegd worden op de 
tablets. Ook is het mogelijk om via de tablets informatie te noteren. 
 
De leerlingen van het PTI Eeklo kaartenhouders hebben gemaakt? 
De leerlingen van het PTI hebben uit houten blokken kaartenhouders gemaakt 
voor de bewoners. In de kaartenhouders worden de kaarten rechtgezet in 
verschillende ‘etages’. Op deze manier kunnen er zoveel mogelijk bewoners 
deelnemen aan de kaartspelen. 
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Het wandelseizoen van start is gegaan en we nog altijd vrijwilligers zoeken? 
Van begin mei tot eind oktober wordt er elke woensdagmiddag, als het mooi 
weer is, gewandeld. De bewoners gaan mee in de rolstoelen dus we hebben 
vrijwilligers nodig om hen te begeleiden. Hoe meer vrijwilligers we hebben, hoe 
meer bewoners er kunnen genieten van de wandeling. De vrijwilligers worden 
verwacht om 14.00 uur, om 14.30 uur begint de wandeling en tussen 16.00 uur 
en 16.30 uur wordt iedereen terug in het WZC verwacht. Iedereen die mee wilt 
gaan als vrijwilliger mag zich melden bij Greet Roegiers. 
 
De Dagprijzen worden verhoogd? 
Vanaf 1 juni 2019 zijn er nieuwe dagprijzen. Vanwege de stijging van de 
levensduurte zien wij ons genoodzaakt de dagprijzen te verhogen. De prijzen 
zijn geïndexeerd met toelating van Zorg en Gezondheid. De dagprijs voor een 
éénpersoonskamer was €57,15 en is nu €58,48, voor een echtpaar die beiden een 
éénpersoonskamer hebben was het €54,87 per persoon en is het nu €56,15 per 
persoon, voor een kamer op kortverblijf was de dagprijs  €59,44 en is het nu 
€60,82. Bij vragen kan men terecht bij de dagelijks verantwoordelijke Kris Van 
Paemel of administratief verantwoordelijke Joyce de Jonge.  
 
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. 
 
Komende activiteiten 
Dinsdag 25 juni en dinsdag 2 juli vindt de eucharistieviering met 
gemeenschappelijke ziekenzalving plaats. Op 25 juni is dit voor de bewoners 
van afdeling 1 en op 2 juli voor de bewoners van afdeling 0.  
 
Woensdag 21 augustus is het bedevaart naar de Kleemkapel. 
 
Donderdag 26 september is de volgende Gebruikersraad. 
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Agendapunten: vraagronde bij de aanwezigen 
Tijdens de vraagronde is aan de bewoners en familie gevraagd of ze 
opmerkingen hebben: 
Familie van een bewoner geeft aan dat ze al verschillende slordigheden heeft 
opgemerkt. Voorbeelden hiervan zijn het toilet dat erg vaak niet doorgespoeld 
wordt, de zuurstoftoediening die niet gebeurt zoals het hoort, bedhekken die niet 
juist staan. Dit zijn geen leuke zaken om tegen te komen, zeker niet als dit 
regelmatig voorvalt. 
 
Ook wordt er regelmatig sterk bevuilde kleding aangetroffen in de wasmand bij 
de andere kleding. Een ander familielid geeft aan dat zij al verschillende keren 
de vuile was in een aparte plastic zak heeft gekregen, dit is een betere oplossing.  
 
Familie geeft ook aan dat er sommige eigendommen verdwijnen. Een voorbeeld 
hiervan is een Tempur kussen van een bewoonster. Bewoners vullen ook aan, zo 
raken er ook fleece dekentjes kwijt.  
 
We zijn op de hoogte van deze problemen, als dit gemeld wordt, wordt hier 
zeker aandacht aan geschonken en wordt het personeel op de hoogte gebracht. 
Helaas blijft het echter gebeuren, dit wordt daarom zeker nog eens opgenomen. 
 
Familie van een bewoonster wil graag afsluiten met een positief punt en dat is 
dat ze erg tevreden is over de communicatie. Onlangs was er een dringend 
probleem met een van haar ouders en ze is heel snel en goed op de hoogte 
gebracht en alles is ook erg goed en vlot geregeld. 
 
Alle aanwezigen werden bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng in deze 
vergadering. 
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De kerkfabriek van Kaprijke zal instaan voor de wederoopbouw van het  
vernielde kapelletje 13 aan de Kleemkapel in Kaprijke. Het gemeentebestuur 
zal instaan voor de financiering van de netto kost. Deze zal 9 000 € bedragen. 
Het kapelletje is al enige tijd verdwenen nadat het bij een ongeval werd  
vernield.  
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Op zondag 8 september 2019 plaatst de cultuurraad Gaston De Mey in de 
kijker. Gaston werd immers niet voor niets "zonder enige twijfel de 
belangrijkste kunstenaar die Kaprijke in haar lange bestaansgeschiedenis heeft 
voortgebracht" genoemd door Artoria, het onderzoeksbureau dat COMEET 
hielp om een selectie van toppers te distilleren uit de lange lijst van 
Meetjeslandse Meesters. Je vindt tijdens Open Monumentendag een expo van 
Gaston De Mey in Galerie Stadhuis. 

WIE? Gaston De Mey door de cultuurraad 
WAAR? Galerie Stadhuis, Plein 1 en Paardenmarkt in Kaprijke 
WANNEER? Open Monumentendag, zondag 8 september 2019 van 10.00 tot 
18.00 uur 
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Zurkel wordt ook wel veldzuring genoemd en is eigenlijk een beetje een  
vergeten groente. Nochtans is zurkel erg smaakvol én veelzijdig in de  
keuken. Je kunt er net zoals spinazie puree of stoemp mee maken maar  
zurkel is ook lekker in soepen of sauzen. Het allerbekendste recept is  
misschien wel paling in ’t groen, daarin komt de lichtzure zuring perfect tot 
zijn recht! 

Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten water. 

Verwijder het zwoerd van het spek. Snij het spek vervolgens in kleine reepjes. 

Kruid de worsten en de koteletjes met peper en zout. Bak ze in een klontje 
boter. 

Giet de aardappelen af en stamp ze fijn. Voeg de zurkel, een scheutje melk en 
een eitje toe. Kruid met peper, zout en nootmuskaat. 

Bak de spekreepjes aan in een klein klontje boter. Meng het spek onder de 
zurkelpuree. 

Haal de worstjes en koteletjes uit de pan. Voeg een scheutje water toe aan het 
vet in de pan en laat alle aanbaksels loskomen. Roer tot een gladde jus. 

LEKKERE GERECHTJES JULI-AUG.-SEPT. 
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AGENDA JULI-AUG.-SEPT. 

 
 
 
Woensdag 21 augustus bedevaart naar Kleemkapel 
Donderdag 26 september gebruikersraad  
Vrijdag 27 september feest Sint Vincentius 
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