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Dinsdag 2 november
* In de voormiddag gaat de wekelijkse gymnastiek op dienst door voor de
bewoners van Begonia, Balsemien, Crocus, Camelia, Aster en Boterbloem.
* Deze middag gaat er om 14u30 een modeshow van Dimoda door in de
feestzaal. Aansluitend is er ook de mogelijkheid om nieuwe kledij te kopen.
Kom dus gerust eens kijken, familie is ook welkom!
Woensdag 3 november
* In de voormiddag bewegen de bewoners van Anjer en Anemoon tijdens de
wekelijkse gymnastiek op dienst.
* Op Crocus en Camelia gaat deze middag de kaart– en spelmiddag door.
Donderdag 4 november
* Deze namiddag is er in de feestzaal wafelbak voor de bewoners van
Begonia, Balsemien en Boterbloem. De bewoners zijn welkom omstreeks 14u.
Vrijdag 5 november
* Om 10u start de wekelijkse mis in de feestzaal.
* Deze namiddag komen de kinderen van de Petoeter-vakantiewerking langs.
Samen met de geïnteresseerde bewoners zullen zij in de feestzaal een creatief werkje maken!

Maandag 8 november
* Op Aster wordt deze morgen verse soep gemaakt.
* Om 14u30 gaat de herdenkingsdienst door voor de bewoners van Aster en
Boterbloem.
* Bewoners zijn welkom in de feestzaal voor de hobbyclub kaartjes maken.
Dit vanaf 14u30!
* De bewoners van Anjer en Anemoon worden deze middag voor de lens
van de fotograaf verwacht. TIP: kerstcadeau!
Dinsdag 9 november
* In de voormiddag gaat de wekelijkse gymnastiek op dienst door voor de
bewoners van Begonia, Balsemien, Crocus, Camelia en Aster.
* Deze namiddag gaat de herdenkingsdienst door voor de bewoners van
Crocus en Camelia.
* Om 14u30 worden de bewoners van Begonia, Balsemien en Boterbloem
verwacht in de feestzaal om de jarigen van de maand te vieren.

Woensdag 10 november
* In de voormiddag bewegen de bewoners van Anjer en Anemoon tijdens de
wekelijkse gymnastiek op dienst.
* Om 14u30 gaan in de feestzaal de eerste halve finales door van het petanquetoernooi. Zie verder voor meer info!
Vrijdag 12 november
* Om 10u start de wekelijkse mis in de feestzaal.
Maandag 15 november
* Om 9u30 start op Begonia en Balsemien de herdenkingsdienst.
* Deze namiddag gaat de herdenkingsdienst voor de bewoners van Anjer en
Anemoon door op dienst.
* De bewoners van Crocus, Camelia en Aster worden in de feestzaal verwend
met een lekkere wafelbak. Dit vanaf 14u.
Dinsdag 16 november
* In de voormiddag gaat de wekelijkse gymnastiek op dienst door voor de
bewoners van Begonia, Balsemien, Crocus, Camelia, Aster en Boterbloem.
* Op Boterbloem wordt er deze namiddag gebakken!
* Om 14u30 gaan in de feestzaal de tweede halve finales door van het petanquetoernooi. Zie verder voor meer info!

Woensdag 17 november
* Deze voormiddag kunnen de bewoners zich verwachten aan een bezoekje
van de fotograaf om een foto te nemen. TIP: kerstcadeau!
* Deze namiddag is er in de feestzaal een uniek optreden van The
Showqueens! Alle bewoners zijn welkom vanaf 14u15 in de feestzaal.
Donderdag 18 november
* Deze voormiddag kunnen de bewoners zich verwachten aan een bezoekje
van de fotograaf om een foto te nemen. TIP: kerstcadeau!
* Deze namiddag is het crea-namiddag voor de bewoners van Balsemien.
* Op Anjer worden er deze namiddag volksspelen gespeeld.
Vrijdag 19 november
* Om 10u start de wekelijkse mis in de feestzaal.
* Op Begonia is er deze namiddag een bingo waarbij de bewoners prijzen
kunnen winnen!
* Samen met enkele bewoners van Anjer en Anemoon gaan we op bezoek
naar het Leanderhof om te genieten van een lekkere wafel of pannenkoek!
Maandag 22 november
* Op Camelia wordt er deze voormiddag samen appelmoes gemaakt om bij
het middageten te proeven.
* Deze middag gaat de finale van het petanquetoernooi door in de feestzaal.
Welke dienst zal de beker in ontvangst nemen?
Dinsdag 23 november
* In de voormiddag gaat de wekelijkse gymnastiek op dienst door voor de
bewoners van Begonia, Balsemien, Crocus, Camelia, Aster en Boterbloem.
* Deze middag komen de kinderen van het 3e leerjaar een toneeltje spelen
in de feestzaal. Iedereen is welkom vanaf 14u30.
*

Woensdag 24 november
* Om 14u30 worden de bewoners van Crocus, Camelia en Aster in de feestzaal verwacht om de jarigen van de maand te vieren. Dit wordt gevierd met
een stukje taart, koffie en muziek!

Donderdag 25 november
* Om 14u30 start er in de feestzaal een muziekshow over André Rieu! Dit
voor de bewoners van Anjer, Anemoon, Begonia en Balsemien.
Vrijdag 26 november
* Om 10u start de wekelijkse mis in de feestzaal.
* In de voormiddag komt Aai-hond Lupe een bezoekje brengen aan de
bewoners van Aster en Boterbloem.
Maandag 29 november
* Om 14u30 worden de bewoners van Aster, Boterbloem, Crocus en Camelia
in de feestzaal verwacht voor een muziekshow over André Rieu!
Dinsdag 30 november
* In de voormiddag gaat de wekelijkse gymnastiek op dienst door voor de
bewoners van Begonia, Balsemien, Crocus, Camelia, Aster en Boterbloem.
* De bewoners van Begonia en Balsemien kunnen in de living genieten van
een leuke film-middag. Op het programma: een romantische film!

De boekenkar komt langs op
donderdag 11 november en 25 november

Maak kennis met onze nieuwe visie
Dit jaar werkten we allen samen aan de nieuwe visie van ons
woonzorgcentrum. Zowel jullie als bewoners en betrokken families,
als onze medewerkers gaven de nodige input over waar we naartoe willen
als woonzorgcentrum.

Uit alle informatie die we sprokkelden tijdens groepsgesprekken en
vragenlijsten, kwamen we met een kleine goestinggroep tot de slagzin
“Gewoon mens zijn”. Daaraan hebben we de waarden en normen
gehangen die we willen hanteren.
“Gewoon mens zijn” is de rode draad die we door alles wat we doen
hanteren. Het is hetgeen waar we voor willen staan en waar we in geloven.
Het is ons ambitieus beeld van de toekomst.
Op 7 oktober hadden we een groot startmoment voor alle medewerkers maar
daar stopt het niet. De komende maanden gaan we verder aan de slag om
onze visie verder om te zetten in acties zodat we deze ook waarmaken.

Op de volgende pagina’s geven we
dan ook graag onze visie mee aan
jullie.

Er was eens…
Een bijzondere boom aan de ingang van
het WZC Sint-Amand in ZWEVEGEM
Meneer Eik en Mevrouw Linde waren buren als
kind, mekaar terug ONTMOETEN was voor
beiden een aangename verrassing. Terug
TOOPE na vele jaren deed hun deugd. Ze
waren dan ook heel ENTHOUSIAST dat er hier
TIJD werd gemaakt om oude herinneringen op
te frissen en om er nieuwe te maken.
Een nieuwe THUIS, een plek waar het goed is
om te WONEN én de ZORGEN te krijgen die ze
zelf willen. Omringd door familie, vrienden en
een team van medewerkers dat met veel
GOESTE komt werken, worden ze hier met
RESPECT benaderd en worden hun TALENTEN
OPRECHT gewaardeerd. Ze zijn PREUS op dit
plekje, in de schaduw van de boom, waar
iedereen zich mag JEUNEN.

En ze leefden nog lang en gelukkig en bleven
doen waar ze goed in zijn… GEWOON MENS
ZIJN!
Onze medewerkers komen elke dag met veel GOESTE werken, ze JEUNEN zich
in wat ze doen. Samen vormen ze een ENTHOUSIAST team waar elk zijn eigen
TALENTEN kan ontplooien. Ze luisteren naar elkaar, tonen begrip voor de
mening van een ander, kortom ze hebben RESPECT voor iedereen.
Iedere dag opnieuw staan ze alle bewoners bij in het huis waar zij WONEN.
Ze bieden de ZORGEN aan die de bewoner zelf wenst en nodig heeft. Maar dat
doen ze niet alleen, TOOPE met hun collega’s, familie en vrienden, vrijwilligers,
de buurt en de bewoners creëren ze een THUIS in het hartje van ZWEVEGEM.
Een plek waar mensen elkaar spontaan kunnen ONTMOETEN, maar ook een
plek waar het moeten niet altijd meer hoeft (ont-moeten).
Ze zijn OPRECHT in wat ze doen, ze doen wat ze zeggen en menen wat ze
zeggen. Ze maken TIJD voor wat onze bewoner echt belangrijk vindt. En op ‘t
einde van de dag zijn ze PREUS want ze hebben gedaan waar ze goed in zijn...

Gewoon mens zijn is de rode draad
doorheen onze visie.
We willen dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn: een gewoon mens met zijn eigen
gewoonten, gebruiken… We streven dit maximaal na door iedere vraag, gewoonte
of gebruik van bewoners, familie en vrijwilligers en medewerkers individueel te
bekijken en te zien hoe we elkaar hierin tegemoet kunnen komen. Gewoon mens
zijn is dan ook de kern van waaruit we vertrekken, dit is onze bedoeling van
waaruit alles start. Het is de toetssteen voor alles wat we doen. Daarom ook dat
alle andere woorden verbonden zijn met deze rode draad.

Goeste

We willen medewerkers met goeste omdat we geloven dat
zij het best onze missie kunnen uitdragen.

Respect

Respect, een eerste kernwaarde die iedereen naar elkaar
moet hebben, zowel bewoners, familie, vrijwilligers als
medewerkers. We luisteren naar elkaar en tonen begrip
voor elkaars mening.

Wonen

In de eerste plaats wonen onze bewoners hier, de zorg die
zij nodig hebben en wensen hoort daarbij.

Oprecht

Een tweede kernwaarde die we bij iedereen willen
terugvinden is oprecht zijn. Toon wie je echt bent,
wees eerlijk tegen elkaar, doe én meen wat je zegt.

Toope

We werken met alle medewerkers toope aan dezelfde
bedoeling. Iedereen is even noodzakelijk om te zorgen dat
we een huis zijn waar het goed wonen is en iedereen
gewoon mens kan zijn. We doen het samen met bewoners,
familie, bezoekers, vrijwilligers, de buurt, al onze
medewerkers, het bestuur. Ieder heeft zijn inbreng
en wordt gehoord.

Zorgen

Naast het wonen is “het zorgen voor” wat ons typeert.
Daarbij zorgen we niet alleen voor onze bewoners, maar
voor iedereen (familie, collega’s, vrijwilligers…).

Ont-moeten

We zorgen voor spontane ontmoeting tussen mensen maar
willen ook dat bewoners hier niets moeten (ont-moeten).

Preus

Als individu, afdeling, team, het hele huis zijn we
preus op alles wat we doen, we geloven erin dat we
goed bezig zijn en tonen dit ook.

Enthousiast

We willen het enthousiasme om te ondernemen
stimuleren bij zowel bewoners, families, vrijwilligers
als medewerkers.

Thuis

We beseffen dat we een nieuwe thuis vormen voor
onze bewoners. We willen dan ook een huis zijn
waar bewoners kunnen thuis komen.

Zwevegem

We zijn trots op onze gemeente en op zijn eigenheid.
We bieden vooral een thuis aan inwoners van
Groot-Zwevegem.

Tijd

We maken tijd voor wat echt belangrijk is voor
onze bewoners en hun familie.

Jeunen

Het alles omvattende woord voor bewoners en
medewerkers om te zeggen hoe goed het hier is,
we jeunen ons hier.

Talenten

We hebben aandacht voor en benutten de talenten
van bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers.

GEWOON
MENS
ZIJN

Crocus en Camelia
Elke maand stellen wij als dienst een bewoner en personeelslid voor.
Zo leren jullie de mensen van onze dienst wat beter
kennen en zien jullie misschien gekende gezichten terugkomen.

Marie-Madeleine Van de Wiele
Marie-Madeleine maakt deel uit van Camelia
sinds maart 2016. Ze werkte een tijdje in de
tapijtenfabriek maar werd dan later huisvrouw om voor haar 4 kinderen te zorgen.
Ondertussen heeft ze reeds heel wat klein- en
achterkleinkinderen.
Marie-Madeleine was altijd een bezige bij en
ook nu kan je dit nog zien op dienst. Niets is
haar te veel om te helpen bij de collega’s alsook om medebewoners te begeleiden naar
hun kamer. Ze is nog een actief lid van de
Femma en op dienst is ze altijd te vinden om
deel te nemen aan de activiteiten. Met een
kaartje te leggen en een vleugje muziek te
spelen maak je haar gelukkig.

Hilde Vervaeke
Hilde is 55 jaar en werkt sinds februari 2013 bij
ons in het woonzorgcentrum als logistiek
medewerker. Hilde is begin september bij ons op
dienst komen werken en ze vormt samen met de
andere logistiek medewerker een belangrijk deel
van ons team.
Hilde haar partner werkt ook bij ons in het woonzorgcentrum maar op het eerste verdiep. Ze heeft
ook één dochter van 29 jaar, Amy. Hilde heeft
jaren in Showband Calypso gezeten en hierdoor
merk je ook dat het een sociale collega is die
graag een babbeltje slaat met de bewoners.
Tijdens het weekend trekt ze er graag eens op uit
met de camper om tot rust te komen en te
genieten van de natuur.

Begonia en Balsemien
Hallo
Ik ben Shari Loosveldt.
Ik ben 33 jaar en 5 maand geleden
ben ik mama geworden van ons
zoontje Andrés Platteau.

Op 4 september 2021 ben ik
getrouwd met mijn man Louis.
Het was een druk jaar voor ons met
heel wat positieve veranderingen.
Na een tijdje thuis, ben ik nu terug
aan het werk op de dienst Begonia
en Balsemien.

Anjer en Anemoon
Kalender November ‘21
Maandag 1 November: Allerheiligen
Dinsdag 2 November: Modeshow “ Dimoda”
Woensdag 3 November: Vm Gymnastiek / Nm Knutselen
Donderdag 4 November: Vm Verse soep
Vrijdag 5 november: Anemoon Vm Wortelsoep/ Nm Appel-Crumble
Maandag 8 November: fotosessie voor alle bewoners (kerstcadeau)
Dinsdag 9 November: Speculoostaart maken
Woensdag 10 November: Vm Gymnastiek/ Nm Knutselen “Snoezelruimte”
Donderdag 11 November: Wapenstilstand
Vrijdag 12 November: Brugdag
Maandag 15 November: Vm Broodpudding / Nm Herdenkingsmis
Dinsdag 16 November: Vm en Nm Familieraad / Nm activiteit met Valerie
Woensdag 17 November: Vm Gymnastiek / Nm Knutselen “Snoezelruimte”
Donderdag 18 November: Verse soep / Nm volksspelen op Anjer
Vrijdag 19 November: Anemoon Vm Verse soep maken
Maandag 22 November: Vm gebakken eitje / Nm Gezelschapsspelen
met Sylvie
Dinsdag 23 November: /
Woensdag 24 November: Vm gymnastiek / Nm Kerstversiering maken
Donderdag 25 November: Vm verse soep/ Nm Muziekshow in de feestzaal
Vrijdag 26 November: Anemoon vm Chocomuffins maken / Nm Relaxatie
met Sylvie en Debby
Maandag 29 November: Vm Wentelteefjes / Nm Zangnamiddag met
Sylvie en Debby
Dinsdag 30 November: Verjaardagsfeest met Pannenkoeken

Aster en Boterbloem
De voorbije maand deden we een aantal zaken samen:
samen supporteren voor de voetbal, samen cake bakken,
samen schilderen… en nagenieten van onze uitstap naar het
Schlagerfestival. Geniet nog even mee met enkele leuke
sfeerfoto’s.

Versterking bij het EKA-team
Het EKA-team mocht sinds enige tijd 2 nieuwe teamleden ontvangen.
Angelique ging in juli aan de slag, terwijl Veerle begin oktober haar
eerste werkdag had. Graag stellen beide dames zich voor.
Hoi
Ik ben Vanloo Angelique.
Zelf heb ik twee kinderen:
Lennert en Marie. Deze zijn 7 en 5
jaar oud.
Vroeger werkte ik hier al als
zorgkundige op de beschermde
afdeling. Terwijl ik werkte volgde ik
een 3 jaar durende opleiding
animator voor ouderen. Toen er een
vacature vrijkwam als begeleider
wonen en leven, twijfelde ik niet om
te solliciteren voor deze functie.
Het is namelijk mijn passie om deze
job te mogen uitoefenen.
Ik ben graag creatief bezig met de bewoners, maar het liefste doe ik de
bakactiviteiten. Dan kunnen we de dag nadien lekker smullen van wat we
klaargemaakt hebben. Ook voor het organiseren van grote activiteiten ben ik
graag van de partij: ik doe heel graag grote activiteiten zoals verjaardagsfeesten, mosselsouper, dansnamiddagen… Dan kunnen we eens lekker uit de
bol gaan. De bewoners kunnen op deze manier ook wel eens genieten van een
beetje muziek en gezelligheid.
Ik hoop dat ik voor jullie iets kan betekenen. Als jullie graag nog iets willen
doen van activiteiten mag je mij altijd aanspreken! Dan kijken we of we dit
kunnen waarmaken. Zo ben ik onlangs nog een met een bewoner naar haar
oude flatje gaan kijken. Dus geef gerust jullie wensen door en we kijken wat
we kunnen doen.
Alvast vele groetjes en tot je mij eens tegen komt.

Hallo
Wellicht hebben jullie al opgemerkt dat er sinds oktober versterking is
gekomen bij de collega’s die de animatie verzorgen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om mij even kort aan jullie voor te stellen.
Mijn naam is Veerle, ik ben 45 jaar jong en woonachtig te Rekkem. Ik
ben gehuwd en wij hebben verschillende huisdieren. We hebben een
goudvis en 3 katten.
In mijn vrije tijd hou ik ervan om te reizen en ben ik graag creatief bezig:
wekelijks maak ik kaartjes, voor allerlei gelegenheden. Hierbij maak ik
graag gebruik van diverse stempeltechnieken. Ik hoop om o.a. mijn
creatief talent met jullie te
delen.

Ik zie er naar uit om elk van
jullie beter te leren kennen, en
wil mijn steentje bijdragen om
verschillende betekenisvolle
activiteiten voor jullie te
organiseren.
Een lieve groet,
Veerle

Modeshow Dimoda

DINSDAG
2 NOVEMBER
14u30
In de feestzaal komen de modellen
van de firma Dimoda de nieuwe
herfst- & wintercollectie presenteren

Kom vrijblijvend kijken naar de modeshow. Nadien is er voldoende tijd om
kledij te passen & aan te kopen indien gewenst. Betalen kan cash,
met Bancontact of op factuur!

Roddeluurtje
Actrice Sien Diels overleden
De Vlaamse actrice Sien Diels is op 74-jarige leeftijd overleden. De actrice
is vooral bekend als Sien uit ‘Sesamstraat’. Diels speelde 36 jaar lang één
van de vaste rollen in het Nederlandse kinderprogramma.
Diels komt uit de theaterwereld, maar maakte midden jaren 70 de overstap naar de televisie. Zo kwam ze ook terecht bij ‘Sesamstraat’. Vanaf
1976 tot 2012 was Sien, die voluit eigenlijk Francine heet, te zien als de

moederfiguur van bekende poppen als Ieniemienie, Pino en Tommie. Ook
had ze haar eigen winkel waarin de bewoners van Sesamstraat hun boodschappen deden.
Diels vertolkte ook enkele gastrollen in andere televisieprogramma's, zoals ‘Thuis’, ‘Witse’, ‘Heterdaad’, ‘F.C. De Kampioenen’, ‘Sedes & Belli’ en
‘Flikken’. In 2010 ging ze met pensioen. Tot dan bleef ze lesgeven aan
het conservatorium in Mechelen. De actrice woonde in regio Leuven,
maar werd geboren in Turnhout. In 1969 studeerde Diels af in de richting

Toneel aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Daarna ging ze aan
de slag bij onder meer Miniatuur Theater en Theater Malpertuis.

Willy Sommers had het moeilijk tijdens Corona.
Willy Sommers staat al vijftig jaar op de planken. Dat betekent dat de man
al meer dan vijftig jaar de mensen en vooral zijn fans blij maakt met de
mooiste, maar ook vrolijkste nummers. En de ambitie om zijn carrière nog
verder uit te bouwen is er ook nog steeds. “Met corona hebben we een
verschrikkelijke periode achter de rug. Ineens zat ik thuis op zaterdagavond in de zetel naar een film te kijken. Ik werd daar ambetant van,
iedere keer als het weekend eraan kwam. Dan keek ik in mijn agenda en
zag daar al die geannuleerde optredens staan. Dan dacht ik vaak:
‘Normaal zou ik vanavond
daar staan en morgen daar
en daar’. Dat was echt
confronterend en ik had het
daar heel moeilijk mee.
Ondanks dat het voor Willy
moeilijke maanden waren,
bleef de man goedgezind.
“Ik ben nooit slechtgezind. Ik
sta ’s morgens altijd blij op.
Dan ga ik de dieren vers
water geven en een dikke
knuffel. Zomer en winter,
welk weer het ook is.”
Prinses Elisabeth gestart
aan opleiding
“Geschiedenis en Politiek”
aan Engelse topschool
Halverwege oktober startte
voor onze prinses Elisabeth
een nieuw hoofdstuk. Eerder
dit jaar maakte het paleis
bekend dat kroonprinses
Elisabeth (19) haar hogere studies zou gaan volgen aan het Lincoln
College, dat deel uitmaakt van de prestigieuze Universiteit van Oxford.
Voorbije maand ging haar eerste schooldag van start, waar ze er de
richting Geschiedenis en Politiek volgt. Na een jaar aan de Koninklijke
Militaire School en een tweejarige opleiding aan het UWC Atlantic College
in Wales is de keuze dus opnieuw gevallen op het Verenigd Koninkrijk.
Helemaal alleen zal ze weliswaar nooit zijn: “Elisabeth zal twee kamers
hebben: een voor haarzelf en voor haar bodyguard”, zeggen journalisten.

Vrijwilliger in de kijker
Ivan Demeestere is reeds meer
dan 10 jaar
vrijwilliger in het WZC.
Op 9 september 2011 startte Ivan als
vrijwilliger in het WZC. Daarvoor was hij 2
jaar vrijwilliger in het WZC Heilig Hart in
Kortrijk. Aanvankelijk was hij hier voor het
animatieteam te ondersteunen, maar daar er
binnen de kiné ook nood was aan extra hulp
is hij daar ingeschakeld.
Reeds vele jaren brengt hij de bewoners naar
de kiné-ruimte. Dit op maandag en vrijdag.
Vele stappen en kilometers heeft hij al
gedaan! Hij is echt een onmisbare hulp voor
de kinesitherapeuten en voor de bewoners
die “hun oude dag” op een actieve manier willen doorbrengen.

Ivan is ook steeds te vinden om bewoners wat te animeren. De voetbalgekte rond de Rode Duivels, de week van werelddag dementie, de Sint en
de Kerstman die in het land zijn… Hij past zijn klederdracht hierop aan!
Ivan zijn werk wordt zowel door bewoners, familie en personeel
gewaardeerd.
Zelf heeft hij de ambitie om nog es 10 jaar (!) vrijwilliger te zijn.
Dank je wel, Ivan !

Mopjes
Een man gaat naar een tovenaar en vraagt hem of hij een vloek kan
wegnemen die meer dan 25 jaar geleden over hem is uitgesproken.
De tovenaar antwoordt: "Misschien, maar dan moet u me precies vertellen hoe de vloek luidde." De oude man zegt: "Dan verklaar ik u
hierbij man en vrouw."
Een skelet komt een café binnen en zegt: "Doe mij maar een pilsje en
een dweil."
Wat krijg je als een heksenkat van een vliegende bezem valt?
Een kat-astrofe.
Hoe opent een skelet zijn voordeur?
Met zijn sleutelbeen.

Wat is het lievelingsfruit van een vampier?
Een nek-tarine.

De blik van buitenaf: Week van de oudere
Voor de week van de oudere in de novembereditie van het Kattebelleke had ik 2
speciale gasten in gedachten. En aangezien dromen wel eens uitkomen, had ik
eerst een gezellige babbel met Mevr. Vromant Isabel, directeur van het WZC.
Erna nodigde ik Dhr. Doutreluinge Marc, burgemeester van Zwevegem sinds 1
januari 2013, uit voor een no nonsens gesprek, en waarom niet: in het woonzorgcentrum zelf.
Wanneer ik de burgemeester ontmoet in het WZC, val
ik meteen met de deur in huis en vraag hem wanneer
hij hier voor het laatst geweest was. “Veel te lang
geleden”, was het antwoord. We wandelen verder in
het WZC om ons gesprek verder te zetten. Op dat
moment zijn de bewoners klaar met het avondeten, en
zitten ze nog rustig na te praten in de living. Dhr. Marc
neemt uitvoerig de tijd om alle bewoners aan het
woord te laten. Ze zijn heel vereerd met dit onaangekondigd bezoek, maar de eer lag volledig aan zijn kant.
Hij was er op mijn vraag dus iedereen kon ongezouten
zijn mening kwijt.
Wanneer ik peil naar de persoonlijke visie op ouderenzorg van onze burgemeester, geeft hij aan dat het voor hem belangrijk is om
eerst de nodige faciliteiten te bezorgen om oudere mensen zo lang mogelijk in
hun huis te laten blijven. Dit alles mogelijk maken via buurtwerkers en via de
nodige logistieke en menselijke ondersteuning. Het is geen onbekend terrein
waarover onze burgemeester spreekt: zijn vader had dementie aan de leeftijd
van 70 jaar, en zijn moeder was blind.
De burgemeester volgt het reilen en zeilen van het woonzorgcentrum via
schepen Dhr. Marc Claeys, die dat voltreffelijk doet zoals de burgemeester
aangeeft. Verder geeft Dhr. Marc Doutreluigne aan dat volgens zijn mening
alles naar wens verloopt. “Niets dan lof over de frisse aanpak van Mevr. Isabel
Vromant. Ze is heel goed bezig”, zegt hij. De burgemeester en zijn team hebben
duidelijk alle vertrouwen in haar.
Moest de burgemeester over extra budget beschikken, dan zou hij zeker de
animatie opdrijven: “Er zouden dan geregeld Vlaamse zangers op bezoek komen
of misschien wel knappe Duitse schlagerzangers in de feestzaal aan het werk te
zien zijn. Een team voor mensen zonder bezoek zou geen overbodige luxe zijn.
Eigenlijk kan dit misschien wel in orde komen via een warme oproep via de
gemeente. Een paar extra vriendelijke vrijwilligers die eens een babbeltje komen
doen met eenzame bewoners zou top zijn.”

Op mijn vraag of de werking mag
geprivatiseerd worden, krijg ik volgend
antwoord: “Ja, maar zonder afbreuk te
doen aan de goede zorg-kwaliteit die
hier nu geleverd wordt. De gemeente
stelt de gebouwen ter beschikking en
het dagelijks bestuur is in handen van
een publieke-private samenwerking.
Let wel, daar is op heden nog zeker
geen sprake van. De kosten kunnen niet
lager, een grotere tussenkomst van de overheid zou welkom zijn.”
Wanneer we samen even luidop dromen, stellen we een ideaal seniorenhotel
voor: zorg op maat waar de mensen nog meer hun eigen ding kunnen doen,
bv. met aangepaste uurroosters om te eten. We stellen vast dat ze in het WZC
nu reeds heel meegaand zijn i.v.m. de vrijheid van de bewoners. Dank je wel
hiervoor!
Tijdens ons gesprek komen nog verschillende zaken aan bod omtrent de visie
van Dhr. Doutreluigne. Zo vindt hij dat dieren niet makkelijk te verenigen zijn
met het WZC, aangezien dit een goede organisatie vraagt om dit alles goed te
laten verlopen. Verder geeft hij aan dat de ligging van het WZC niet slecht is.
“Voor mensen met een beperkte mobiliteit kan iets gedaan worden als de
Bekaertstraat zal worden aangepakt, suggesties zal je kunnen meedelen in het
gemeentehuis. De tuinaanleg is volop bezig en de assistentiewoningen Blijhove
krijgen een opknapbeurt. Ook bij een noodsituatie is alles onder controle via
een nood – en interventieplan.”
Nadat ik mijn gast uitvoerig heb bedankt, heeft de burgemeester mijn
uitdaging aangenomen om eens een paar uur mee te draaien in het woonzorgcentrum, samen met Dhr. Claeys. Dit om te zien hoe het er in het gewone
dagelijkse leven aan toe gaat. Deze vraag kwam aan bod tijdens mijn
gesprekken met de teamcoördinatoren van de verschillende afdelingen. Ik volg
dit persoonlijk op en hou jullie zeker op de hoogte in mijn volgende rubriek.

Hierbij nog een leuk wist-je-datje: was Dhr. Marc geen burgemeester
geworden, dan liefst profwielrenner of sportjournalist.

De blik van buitenaf: Week van de oudere
Na mijn gesprek met de burgemeester, klop
ik ook aan bij Mevr. Isabel Vromant,
directeur van het WZC sinds 1 februari
2020. Wanneer ik bij haar pols naar haar
visie op ouderenzorg in haar functie, vertelt
ze me het volgende: “ Je moet in een woonzorgcentrum je vorig leven min of meer
gewoon kunnen verder zetten. Het mag nog
plezierig zijn, dit mag niet gezien worden als
enkel de laatste fase van je leven.”
Mevr. Vromant vertelt me wat over haar takenpakket: “Iedere week is er
een vergadering. Zo kan besproken worden met de medewerkers of alle
vorige vooropgestelde werkpuntjes in orde kwamen. Eén van de plannen
op korte termijn was de aanpak van de voortuin, waar men volop aan
bezig is.”
De kosten in een woonzorgcentrum lopen heel hoog op, zelfs veel meer
dan dat de bewoners moeten betalen. Wanneer ik pols wat Mevr. Vromant
zou doen indien er extra budget zou zijn, geeft ze aan wat speciale, toffe
materialen aankopen zoals een Silverfit of een Tovertafel. “Dure, maar
zinvolle materialen voor het woonleefgebeuren van onze bewoners.”
Net zoals bij mijn gesprek met de burgemeester, komt er tijdens ons
gesprek verschillende zaken aan bod omtrent haar mening over het
woonzorgcentrum. “Dieren zouden kunnen gehouden worden in het WZC,
maar dan in overleg met familie, bewoners en medewerkers. Er zou dan
wel nood zijn aan voldoende vrijwilligers om ze goed te verzorgen, en
blijven verzorgen natuurlijk. Vrijwilligers zouden natuurlijk ook met hun
huisdier op bezoek kunnen komen.”

Verder vertelt Isabel: “Iedereen heeft hier een stem, dit door structureel
overleg, met bewoners of hun familie. Door de jaren heen is alles
moderner geworden en is er veel meer vrijheid om op de kamers er een
eigen plekje van te maken: de spulletjes van thuis krijgen zeker een
plaats!” Wanneer ik pols naar de invloed van het politiek gebeuren,
geeft Isabel aan dat een gemeentelijke bestuurswissel geen al te grote
veranderingen met zich meebrengen die nadelig kunnen zijn voor de
interne werking van het woonzorgcentrum. Het WZC is volgens de
directeur goed gelegen: “Het is leuk met o.a. het park in de buurt.
En wanneer zich een crisissituaties voordoet, is het vooral de kunst om
rustig te blijven en de stappen te volgen die vooropgesteld werden in
het noodplan.”
“De visie waar we naartoe willen is het goede wonen en leven, zoals
vroeger in de thuissituatie, maar dan met aangepaste zorg.”
Moest er hier een naaste familielid verblijven, dan zou Mevr. Vromant
willen dat ze een goede verzorging krijgen, ze veilig zijn en niet aan hun
lot overgelaten worden. Daarnaast vindt ze het belangrijk dat men lekker
eten krijgt, dat er voldoende activiteiten zijn en dat het WZC een plaats is
vol van gezelligheid en ambiance.
Natuurlijk pols ik nog even naar de corona-situatie. “Door corona was er
toch wel angst. Dat deze ziekte zoveel negatieve impact zou hebben was
niet te voorzien, men was goed voorbereid maar toch bleef het aantal
besmettingen oplopen, met die vreselijke lockdown en sterfgevallen tot
gevolg. Er was een groot gevoel van machteloosheid tegenover deze
nieuwe ziekte. Gelukkig is de situatie onder controle nu.”
Wanneer ons gesprek op zijn einde loopt, pols ik nog een laatste keer bij
Mevr. Vromant naar wat ze graag nog zou wensen indien ze alles mocht
vragen aan de burgemeester. Hierop antwoordt ze: “De volledige
omgevingsruimte gezellig inrichten met heel veel groen.”
Bedankt voor het gesprek!

Ook hier nog een wist-je-datje: indien Isabel geen directeur was,
dan was ze graag dierenarts geworden.

De blik van buitenaf: Week van de oudere
Tijdens het bezoek van de burgemeester aan het woonzorgcentrum, verzamelde
ik enkele anonieme getuigenissen van enkele fijne bewoners en vriendelijk
personeel. Veel plezier bij het lezen!

“Goed eten, vriendelijke hoofdverpleging en de directrice Isabel is
gemakkelijk aanspreekbaar. De
kamers zijn mooi en groot genoeg.
Voor mij mogen er zoveel mogelijk
zangers komen optreden. Er is eten
genoeg, op zondag zou een grote
tomate crevette eens lekker zijn.
Ondanks dat het hier goed is, toch
niet voor thuis…” (Van een bewoner
die reeds 5 jaar in WZC woont)

“We zouden meer tijd moeten
hebben voor de bewoners,
vooral voor de mensen die
eenzaam zijn…”
(Van een personeelslid)

“Het zijn prachtige
kamers, ze hebben alles
wat ze nodig hebben.
Ook is er lekker eten,
alles is ok hier!”
(Een familielid aan het
woord)

“Voor mij was het een heel
moeilijke overstap, ik wacht
op een assistentiewoning.
Het zou fijn zijn moest er nu
en dan iemand een babbelke
komen doen.”
(Van een bewoner die reeds
enkele dagen in het WZC
verblijft)

“Voor mij was het een heel moeilijke aanpassing in het begin, nu meer een berusting.
Het is vooral een raar gevoel om niet meer
thuis te zijn. We nemen alles zoals het komt.
Ik ben zeker niet bang om iets te vragen als er
iets is, er is vriendelijk personeel!”
(Van een bewoner die 3 jaar in WZC woont)

“Ik ben heel content van de service.
Bij de eerste kennismaking een meer
persoonlijke ontvangst verwacht,
maar misschien was het druk die
dag... maar toch wel een werkpuntje,
eerste indruk is heel belangrijk.”
(Bewoner in kortverblijf)

Allen zeggen ze in koor : “We zijn heel blij dat de corona al wat beter is!”
Ook de burgemeester is heel tevreden met de vele positieve reacties en neemt
zeker de werkpuntjes mee. Ook ik ga met een tevreden gevoel naar huis,
met dank aan mijn vele bereidwillige gesprekspartners van die avond!
Anne

Ouderenweek
Kopzorgen verdienen zorg

Van 15 tot en met 21 november is
het Ouderenweek. Dit jaar staat de
geestelijke gezondheid van ouderen

centraal tijdens de Ouderenweek.
De campagne ‘Kopzorgen Verdienen
Zorg’ streeft enkele beleidsvoorstellen
na en wil meer aandacht voor het
psychisch welzijn van ouderen.

Reeds in oktober 2020 lanceerde de Vlaamse Ouderenraad de
campagne ‘Kopzorgen Verdienen Zorg’. Daarmee vragen ze aandacht
voor het psychisch welzijn van ouderen. Op latere leeftijd nemen
ingrijpende kantelmomenten en verlieservaringen namelijk toe, maar
daarover wordt vaak licht heen gegaan. Het is hoog tijd om psychische
problemen bij ouderen bespreekbaar te maken. Na talloze gesprekken
met ervaringsdeskundigen, praktijkorganisaties en experten werkt de

Vlaamse Ouderenraad nu druk aan beleidsvoorstellen.
Het doel? Een mooie bundeling aanbevelingen hebben om het
psychisch welzijn aan te pakken en het taboe te doorbreken.

Jarige bewoners in november
Naam

Voornaam

Dienst

Datum

Leeftijd

Delft

Adrienne

Camelia

04/11/1925

96

Lagae

Godelieve

Begonia

04/11/1932

89

Vanmeerhaeghe

Yvette

Begonia

05/11/1932

89

Vercoutere

Jeannette

Anjer

05/11/1931

90

Vandenbroucke

Rosette

Anjer

06/11/1939

82

Baeckelandt

Edmond

Anjer

11/11/1930

91

D’heedene

Gabrielle

Begonia

12/11/1922

99

Vanwijnsberghe

Jacqueline

Balsemien

12/11/1929

92

De Waele

José

Anjer

19/11/1929

92

Degreef

Magda

Aster

20/11/1942

79

Vanden Bulcke

Jacqueline

Boterbloem 21/11/1934

87

Chiers

Leon

Balsemien

23/11/1927

94

Rohaert

Maria

Aster

28/11/1930

91

Coopman

Eddy

Aster

29/11/1944

77

Wij wensen iedereen een gelukkige verjaardag toe!

Jarige BV in november
Jacky Lafon werd op 21 november 1946 geboren te
Dendermonde. In november komt ze dus 75. Jacky is
een Belgische actrice, presentatrice en zangeres.
In 1991 werd Jacky Lafon gevraagd voor de rol
van Rita Van den Bossche in de nieuwe soap Familie.
Vanaf in het begin werd duidelijk dat Rita het zwarte
schaap in de familie zou zijn wegens haar drankverslaving. Het personage 'Zatte Rita' is geboren en
maakte van Jacky Lafon een begrip in de televisiewereld. Ze speelde deze rol tot in 2015.
Op achtjarige leeftijd stond ze als Doornroosje voor het eerst op de
planken in het schooltheater. Nadien was ze drie jaar actief in het
amateurtoneel bij de Bacchanten uit Oostende.
Lafon volgde ook dictie en voordracht in Oostende. Op haar negentiende vertrok ze op tournee in het buitenland met het orkest “Roland
Keereman” uit Brugge. Yvonne Verbeeck en Gaston Berghmans boden haar
een platform in variététheater Ancienne Belgique Antwerpen waarna ze door de
toenmalige artistiek directeur een contract aangeboden kreeg.
In de winter stond ze aldaar op de planken, tijdens de zomermaanden in de
“Eden”, “Het Witte Paard” en in de casino’s van Blankenberge en
Middelkerke. Via tv-producer Yvonne Verhelst kreeg Lafon een rol in de
musical “Mijn Geweten En Ik”, samen met Chris Lomme en Rik Andries
onder de regie van Jef Cassiers. Ze heeft nadien nog rollen gespeeld in
andere musicals namelijk “Wonderdoktoor” en “Veel Geluk Professor”.
Ze werkte ook samen met Jan Van Dyke.
Wij wensen Jacky alvast een gelukkige verjaardag toe!

Overlijdens

Hendrik Deltour
Dienst Begonia
Overleden op 13 oktober

Georges Degraeve
Dienst Aster
Overleden op 15 oktober

Daniel Loosvelt
Dienst Boterbloem
Overleden op 21 oktober

We nodigen jullie graag uit
om samen met ons alle overleden bewoners van
afgelopen jaar te herdenken.

Net zoals vorig jaar is er per dienst een
herdenkingsmoment waarbij we stilstaan bij de
bewoners die ons het afgelopen jaar verlaten hebben.

 Aster en Boterbloem: maandag 8 november (14u30)
 Crocus en Camelia: dinsdag 9 november (14u30)

 Begonia en Balsemien: maandag 15 november (9u30)
 Anjer en Anemoon: maandag 15 november (14u30)

Gedicht

Mag ik nog wenen…
Van vreugde of droefheid,
Om het ja-woord van twee jonge mensen
Die met elkaar een lang leven zien zitten?
Om die jonge vrouwen die beloven
dat ze het geluk willen zoeken
in een krottenwijk van een grootstad
En dit willen volhouden?
Om de goede mensen die mij liefhadden
En die ik voortaan zal moeten missen?
Om het afscheid van een goede vriend

Die ik niet meer begrijp?
Om de werkmakkers die ik moet verlaten?
Moet ik verbergen voor de buitenwereld
Wat mij ineens te sterk wordt?
Mag ik wel de zwakheid,

Van de kleine mens die ik ben, onthullen?
Misschien moeten wij eens samen wenen
Om elkaar sterkte te geven
En ons in goede en kwade dagen
verbonden te weten.

We herdenken
Cecile Yserbyt
Margareta Mervylde
Maurice Vandenbroucke
Herman Vermaut
Mariette Vannieuwenborgh
Jerome Plets
Esther Desmeytere

Marie Madeleine Bouchery
Julienne Deroose
Willy Denduyver
Noël Baert
Roger Delandsheere
Eugene Thienpont
Colette Decock

Henriette Devolder
Richard Vanoverbeke
Ivonne Janssens
Robert Landsheere
Jacques Rombaut
Irène Synhaeve
Jeanne Rogiers

Georgetta Dobbels
Hans Veys
Beatrice Beunens
Eliane Desmet
Astrid Viaene
Francina Vuylsteke

Roger Callens
Roger Deconinck
Elisabeth Vanassche
Gilbert Sandra
Antoine Hocedez
José Malysse
Jaak Quartier
Régis Martens
Romain Maes
Gabrielle Van Hamme
Gilbert De Baets
Georgette Decraene
Germaine Vercaemst
Agnes Vanmarcke
Margaretha Vandenberghe
Rosette Vandendorpe
Georges Vandemeulebroeke
Livinus Libbrecht
Nicole De Brauwer
Denisa Van Dooren
Georgette Demoor
Hendrik Deltour
Georges Degreaeve
Daniel Loosvelt
Frans Vangheluwe
Ivonne Bossuyt
Julien Ceulenaere
Frans Deldaele
Monique Deprez

Sylvie laat ons kennismaken met
de beschermde afdeling
Anjer en Anemoon zijn de 2 afdelingen op het gelijkvloers voor de
personen met dementie. Op deze afdelingen wordt er sterk ingezet op
structuur, nabijheid en persoonsgerichte zorg met aandacht voor het
tempo en de beleving van de bewoner.
De leefgroepwerking wordt gestimuleerd met een ruim aanbod aan
activiteiten. Daarnaast wordt de huiselijkheid nagestreefd en de
zelfstandigheid gestimuleerd.
Door de binnentuin en de reminiscentieruimte “de voorplekke” kan er door
de bewoners vrij rondgelopen worden in een veilige omgeving.
Naast de teamcoördinator Emilie en het ganse team van zorgkundig,
verpleegkundig, logistiek personeel, vrijwilligers en paramedici is er een
belangrijke rol toebedeeld aan de leefgroepmoeder. Debby vervult deze job
met veel ‘goeste’. Graag laat ik ze aan het woord.
Hallo
Ik ben Debby en werk sinds 2016 als zorgkundige in het WZC op de
dienst Anjer/Anemoon. Vorig jaar in september heb ik de overstap
gemaakt naar leefgroepmoeder en ben helemaal verliefd op mijn job.
Ik ben meestal te vinden in de living en daar mogen bewoners
me ook altijd aanspreken voor een gesprekje. Mijn taak houdt
voornamelijk in om mensen te verwennen, animeren en samen
huishoudelijke taken te doen.
Voorbeelden van dingen die we doen zijn : soep maken, bakken van
taarten/koekjes, gezelschapsspelen, voetbadjes, servetten plooien,
afwassen, de krant doornemen,…..
Ik zorg ook mee voor de decoratie van de dienst en probeer dit zoveel
mogelijk samen te doen met de bewoners. Daarnaast bied ik ook hulp
bij de maaltijden ’s morgens en ’s middags.
Debby

Wist je dat :
•

Anemoon als betekenis “zorgzaamheid” heeft en Anjer “waardigheid”.

•

De reminiscentieruimte “de voorplekke” verwijst naar de huiskamer van
vroeger.

•

De decoratieboom aan de ingang van Anjer je op de hoogte brengt aan
de hand van foto’s van welk personeel er die dag aanwezig is.

•

Er één kamer kortverblijf is, ook specifiek gericht naar bewoners met
onrustig gedrag.

•

We voor de inrichting van de snoezelruimte nog steeds op zoek zijn
naar oude materialen (paspop op voet, oude valies, oude kledij,
naaibenodigheden, fietswielen…)
Vanden Broucke Sylvie
Referentiepersoon dementie

Denksport

Denksport

Dansmiddag in de feestzaal

Werelddierendag

Op werelddierendag
kregen we bezoek van
hond Nina, en ook
cavia’s Odette en
Babette kwamen langs
voor een knuffelmoment!

Frietenbak...

Op Begonia en Balsemien

Bewegen en smullen...

op Anjer en Anemoon

Aperitiefmoment om het weekend in te zetten

...Op Crocus en Camelia

Soep maken op Aster

Crea en bakken op Boterbloem

maandag

Dinsdag

Woensdag

donderdag

vrijdag

Zaterdag

zondag

Van 01/11 t.e.m. 07/11

Van 08/11 t.e.m. 14/11

Soep van de dag
Konijn
Op vlaamse wijze
Appelmoes

Pastinaaksoep
Kasselrib
Vleessaus
Vergeten groenten

Kroketjes

Aardappelen

Soep van dag
Gehaktballetjes
In tomaat
Champignons
Pureeaardappelen
Soep van de dag
Kalkoenlapje
Vleessaus
Bloemkool
Aardappelen
Soep van de dag
Gevogeltereepjes
Provencaalse saus
Snijboontjes
Aardappelrösti
Soep van de dag
Mediterraanse visfilet
Duglérésaus
Andijvie in room
Pureeaardappelen
Soep van de dag
Kalfsburger
Vleessaus
Rode kool
Aardappelen
Soep van de dag
Gamarineerde kipfilet
Roomsaus
Perzik op siroop
Rozemarijnaardappelen

Preisoep
Hutsepot
Mosterdsaus
worst
En spek
Pompoensoep
Hamrolletjes
Met witloof
Kaassaus
Pureeaardappelen
Kippenroomsoep
Ossetong
In madeirasaus
champignons
kroketjes
Brunoisesoep
Gestoomde visfilet
Witte wijnsaus
Knolselder in room
Pureeaardappelen
Ajuinsoep
Blinde vink
Ajuinsaus
Appelmoes
Aardappelen
Tomatenroomsoep
Duivelsgebraad
Bordelaisesaus
Boontjes in spek
Duchesse aardappelen

maandag

Dinsdag

Woensdag

donderdag

vrijdag

Zaterdag

zondag

Van 15/11 t.e.m. 21/11

Van 22/11 t.e.m. 28/11

Groentensoep
Kalfsburger
Braadsaus
Romanesco

Seldersoep
Cordon bleu
Spaanse saus
Schorseneren

Aardappelen

Aardappelen

Knolseldersoep
kalkoenlapje
Gevogeltesaus
Savooikool
Aardappelen
Wortelsoep
Gehaktbroodje
Mosterdsaus
Spruitjes
Aardappelpuree
Tomatensoep
Vol-au-vent
met
seizoenslaatje
Frietjes
Kerriesoep
Ovenschotel
Met vis
Prei en
aardappelpuree
Kippensoep
rundssoepvlees
(Bouillie)
Wortelen
Aardappelen
Tomatenroomsoep
Varkenshaasje
Roomsaus
Peren op siroop
Aardappelnootjes

Waterkerssoep
Boomstammetje
Vleessaus
Rode kool
Aardappelen
Kervelsoep
Kalkoenblanket
Roomsaus
Gebakken bloemkool
Pureeaardappelen
tomatensoep
Goulash
met
rauwkost
Frietjes
Groentenbouillon
Gepocheerde visfilet
Witte wijnsaus
Pompoenpuree
Preisoep
Braadworst
Vleessaus
Appelmoes
Aardappelen
Tomatenroomsoep
Kippenoester
Boursinsaus
Erwtjes en wortelen
Gebakken aardappelen

Van 29/11 .e.m. 05/12

maandag

Pompoensoep
Hamburger
Vleessaus
Boontjes
Aardappelen

Dinsdag

Woensdag

donderdag

vrijdag

Zaterdag

zondag

Knotselderpuree
Kalkoensnitsel
Dragonsaus
Bloemkool
Pureeaardappelen
Preissoep
Hutsepot
Met spek
En worst
mosterdsaus
Tomatensoep
Stoofvlees
Van kalkoen
seizoenslaatje
frietjes
Courgettesoep
Fish stick
tartaarsaus
Witloofsalade
aardappelpuree
Broccolisoep
Kasselrib
Portugese saus
Wortelen
Aardappelen
Tomatenroomsoep
Kalkoenmedaillon
Roomsaus van de chef
Perzik op siroop
Kroketjes

Corona-nieuws
Hoewel er reeds enkele versoepelingen zijn doorgevoerd nu
we terug wat meer bezoek mogen ontvangen en ook de
cafetaria is geopend, moeten we nog steeds alert zijn voor
het coronavirus! Opletten is dus de boodschap!

Oplossingen denksport

Antwoord = Happy Halloween

Oplossingen denksport

Belangrijke contactgegeven
Hieronder kunt u een overzicht terugvinden met de
telefoonnummers en/of e-mailadressen van enkele
belangrijke contactpersonen binnen het WZC.

Onthaal (+ Diensten te bereiken via onthaal: technische dienst en pedicure)
056/28.53.00
woonzorgcentrum@ocmw.zwevegem.be

Directeur, Isabel Vromant

056/28.53.00

isabel.vromant@ocmw.zwevegem.be

Sociale Dienst, Hanne Bellemans

056/28.53.15

hanne.bellemans@ocmw.zwevegem.be

Kapster (Tamara en Petra)

056/28.53.85

Facturatie, Evelyne David

056/28.53.04

evelyne.david@ocmw.zwevegem.be

Dienst Anjer-Anemoon (TC Emilie Himpe): 056/28.53.20
anemoonanjer@ocmw.zwevegem.be
emilie.himpe@ocmw.zwevegem.be

Dienst Aster-Boterbloem (TC Goedele Declercq): 056/28.53.30
asterboterbloem@ocmw.zwevegem.be
goedele.declercq@ocmw.zwevegem.be

Dienst Begonia-Balsemien (TC Stefanie Vanwynsberghe): 056/28.53.40
balsemienbegonia@ocmw.zwevegem.be

stefanie.vanwynsberghe@ocmw.zwevegem.be

Dienst Crocus-Camelia (TC Tine Lefevre): 056/28.53.50
cameliacrocus@ocmw.zwevegem.be
tine.lefevre@ocmw.zwevegem.be

Psychologisch consulente: katrien.masselis@ocmw.zwevegem.be
Referente dementie: sylvie.vandenbroucke@ocmw.zwevegem.be
Referente vroegtijdige zorgplanning: lies.vermeulen@ocmw.zwevegem.be

Zin om mee te werken?
Hebben jullie zin om mee te werken
aan ons huiskrantje?
Wie van u heeft mooie verhalen, foto’s of interessante
weetjes die u met ons zou willen delen?
Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen!
Dit kan via:
•

het onthaal van het woonzorgcentrum 056/ 28 53 00

•

Ergo: eva.rommel@ocmw.zwevegem.be of 056/ 28 53 14

Hopelijk tot binnenkort !!!

