
    A PROPOS 

2022 
December 



CADEAUTIP! 
CADEAUBON BEAUTYSALON 

met bedrag of behandeling naar keuze, hier te            

verkrijgen! Vraag onze infobrochure of boek een          

afspraak via het secretariaat. 

 

 

 

 

Feestelijke promotie:  

Mini gelaatsverzorging €45 + gratis massage  

Mini manicure €10 + gratis lakken kleur 

 

 

* Actie geldig tot 13 januari 2023 



Kalendernieuws 

01/12           Wereldaidsdag 

03/12      Internationale dag van personen met    
            een handicap 

05/12        Internationale vrijwilligersdag 
06/12      Sinterklaas 

10/12           Dag van de mensenrechten 

15/12       HTW kerstmarkt 

24/12         Kerstavond 

25/12          Kerstdag 

31/12   Oudejaarsavond 

Bibliotheek 

!! Nieuwe openingsuren vanaf december 

Iedere 2de en 4de week van de maand van: 

14u tot 16u. 

Groetjes  

Jean Pierre 



Eindejaarsdiner 

Maandag 12 december 

Akkerwinde & Kolleblomme: Breugelmaaltijd 

Dinsdag 13 december 

‘t Lindeboomke & Leiemeers: Breugelmaaltijd 

Maandag 19 december 

Vestinghe & Cortyckpoorte: Kaasplank 

 

* Prijs €15 per persoon( incl. water en wijn)                                         

excl. Andere dranken. 

* Bewoners moeten niet inschrijven, zit voor hen in de dagprijs. 

* Locatie: Bistro 

* Tijdstip: vanaf 17u30 

Inschrijven kan tot 1 week voor de festiviteit!                                     

Via secretariaat@htw.be of tel. 056/52.17.40 

 

Feestelijke groeten en tot dan! 



Jingle bells, jingle bells… 

 

Kom de kerstsfeer opzoeken in ons magische 

WINTERWALLELAND 

Onze jaarlijkse kerstmarkt gaat door op  

Donderdag 15 december  

in de polyvalente zaal.  

Iedereen van harte welkom vanaf 14uur. 

 

Iedereen van harte welkom! 



Bewonersnieuws 

Fijne verjaardag! 

04/12  Luc Malfait       67jaar 

10/12   Manuel Noppe        62jaar 

12/12   Ferdinand Cneut     88jaar 

12/12   Anne Marie Meerschman   68jaar 

18/12  Roza Lietaer        78jaar 

21/12  Marcella Rosseel     87jaar 

23/12  Antonia Buyse      92 jaar 

23/12  Andréa Vansteenkiste   87 jaar 

24/12  Noëlla Pype        85 jaar 

26/12   Michel Seynaeve     96 jaar 

26/12  Rose Anne Plateeuw    91jaar 

30/12  Johnny Lazou        69 jaar 













Zondag 20 november vond de apotheose plaats van een wel heel heftige       
voorbereidingsperiode van het kunstproject: DE kunstveiling! Er werden 80 

werken geveild, daarvan vond ongeveer 80% een (nieuwe) eigenaar!                 

Dit leverde ons een aardig centje op, maar ook onze bewoners droegen hun 

steentje bij en verkochten hun kunst aan sympathisanten en familieleden.    

Daarbovenop kregen we nog de steun van CERA én Kiwanis Wervik-

Tabakstreek.  Alles samen bracht dit ons ong. 10.000 euro op!!! We voelen    

ons dankbaar en gezegend met zo een grote groep fans van Huize Ter Walle!          

We kochten alvast 2 Motomeds én 1 NUstep ter uitbreiding van onze senioren-

fitness. 



Psychofarmaca 
Begin 2022 zijn we in onze voorziening gestart met het psychofarmacaproject. We informeerden1 bewoners, fami-

lieleden, artsen, medewerkers en vrijwilligers over het algemeen psychofarmacagebruik in de Vlaamse woonzorg-

centra. Opname in een woonzorgcentrum bleek een grote risicofactor te zijn om antidepressiva en antipsychotica 

op te starten. Daarnaast gebruiken heel wat nieuwe bewoners al jarenlang slaapmedicatie. Alarmsignalen genoeg 

om onze eigen voorziening onder de loep te leggen en met alles wat we geleerd hebben aan de slag te gaan.  

1 Mocht u de infosessie gemist hebben of vragen hebben over psychofarmaca, aarzel niet ons te contacteren.  

Nulmeting  

Bij de nulmeting in januari mochten we jullie met opgeheven hoofd aantonen dat ons psychofarmacagebruik onder 

het gemiddelde van Vlaanderen lag. Enkel voor antipsychotica scoorden we hoger, al is hier een belangrijke kantte-

kening, namelijk dat we vrij uitzonderlijk zijn als woonzorgcentrum met een afdeling voor personen met een psychi-

sche kwetsbaarheid. Het gebruik van antipsychotica op de afdeling Leiemeers doet ons percentage fors stijgen. 

Mochten we géén rekening houden met deze afdeling, dan ligt de score van de nulmeting 12% lager (zie grafiek 

verder).  

Huidige aanpak  

Start- en stopdatum bij opstart  

Waar we vóór de start van dit project de opstart van psychofarmaca louter aan de huisarts overlieten, zijn we er nu 

alert op dat we zelf de verantwoordelijkheid nemen om bij elke opstart een stopdatum te registreren, uiteraard in 

overleg met de huisarts. Het meeste psychofarmacagebruik heeft namelijk een tijdelijk effect:  

- Slaap- en angstmedicatie: 2 weken  

- Antipsychotica: tijdelijk gebruik bij personen met dementie  

- Antidepressiva: geen tijdelijk effect, maar een depressie is wel behandelbaar.  

 

Hierdoor kan men proberen om de medicatie na 6 maanden (traag) af te  

bouwen. Sommige depressies zijn chronisch, waardoor antidepressie altijd moeten doorgegeven worden.  

Deze manier van werken biedt ons structuur en houdt het medicatieschema overzichtelijk.  

Chronische medicatie afbouwen  

We beloofden jullie in multidisciplinair team de voorgeschreven psychofarmaca van alle bewoners door te nemen 

en kritische vragen te stellen bij het gebruik ervan. Wijzigingen werden enkel doorgevoerd onder goedkeuring van 

de huisarts. Het streefdoel was niet bepaald, maar duidelijk moet zijn dat een daling tot 0% nooit het opzet kan zijn. 

Een chronisch gebruik van psychofarmaca kan niet altijd helemaal afgebouwd worden. Hiermee zouden we sommi-

ge bewoners meer schaden dan baten in hun laatste levensfase. Toch blijven we ook hier kritisch en trachten we de 

juiste balans te vinden, samen met de bewoner. Zo zijn we erin geslaagd een deel van de psychofarmaca af te bou-

wen. We laten jullie vandaag graag de eerste resultaten zien:  

Samen op weg naar minder 



Slaap- en angstmedicatie  

Hoewel het verslavingseffect van slaapmedicatie hoog is, zijn toch heel wat bewoners erin geslaagd het vertrouwde 

pilletje achter zich te laten of te vervangen door een natuurlijke variant. In veel gevallen sliepen deze bewoners niet 

goed, ondanks de slaapmedicatie. We merken nu dat de slaapkwaliteit niet achteruit ging (maar ook niet beter 

werd). De situatie bleef met andere woorden in bijna alle gevallen stabiel – maar dit met een psychofarmaca (en 

zijn eventuele bijwerkingen) minder. Uit de infosessies leerden we dat het normaal is dat je met ouder worden min-

der diep en minder vast slaapt. Een vervelende kwaal, maar niet altijd te verhelpen met medicatie.  

Hoe helpen we de bewoners met slaapproblemen wel:  

- geen koffie ’s avonds – desnoods decafeïne  

- stimuleren om ’s avonds langer op te blijven en liefst rechtop te zitten  

- kortere middagdutjes  

- groot activiteitenaanbod overdag  

- …  

Antidepressiva  

Hier zien we slechts een heel kleine daling. Deze soort psychofarmaca vergt een lange afbouwperiode. Er werd    

afgebouwd – bewoners nemen nu bijvoorbeeld slechts een half of een kwartje van hun pil. Volledige  

Het alternatief dat we aanbieden:  

- activiteit stimuleren, vooral beweging (fitness, aerobic, rollatordans, drumfit…). Sport en beweging verhoogt ons 

geluksgevoel  

- bijstand door onze psychologe  

- bewonersraad onder de vorm van een uitgebreid 1-op-1-gesprek  

- keuzevrijheid maximaliseren  



Het alternatief dat we aanbieden:  

- activiteit stimuleren, vooral beweging (fitness, aerobic, rollatordans, drumfit…). Sport en beweging verhoogt ons 

geluksgevoel  

- bijstand door onze psychologe  

- bewonersraad onder de vorm van een uitgebreid 1-op-1-gesprek  

- keuzevrijheid maximaliseren  

- …  

 

Antipsychotica  

Vooral bij personen met dementie werd er afbouw verwezenlijkt, en werden cocktails (meerdere antipsychotica) 

uitgesloten. Wat je in de grafiek niet kunt lezen, is dat ook bij veel bewoners de dosis sterk verminderd werd. Anti-

psychotica werd vaak opgestart voor moeilijk hanteerbaar gedrag en roepgedrag. We merken op dat deze psycho-

farmaca niet steeds het gewenste effect had. Afbouw leidde niet of weinig tot vermindering van dit gedrag waar-

door we beter de medicatie achterwege laten gezien de mogelijke nevenwerkingen.  

Antipsychotica werd daarnaast ook geregeld voorgeschreven als staand order. Dat betekent dat deze medicatie 

énkel wordt toegediend bij een acute toename van onrust. Dergelijk gebruik werd gebannen zodat we vroeger en 

actiever op zoek gaan naar de aanleiding van moeilijk hanteerbaar gedrag en ruimer gaan nadenken over een op-

lossing op maat.  

Bijvoorbeeld: bij een bewoner is gebleken dat hij zeer onrustig wordt bij het zien van een politiewagen – iets wat wel 

vaker voorkomt gezien we tegenover het politiekantoor gevestigd zijn. Dergelijke ontdekkingen zijn niet eenvoudig 

waar te nemen, maar geven ons wel een zeer belangrijke aanzet tot nadenken over een oplossing zónder medicatie.  

Het alternatief dat we aanbieden:  

- individuele aanpak: wat maakt deze persoon (on)rustig?  

- aanbod zinvolle activiteiten  

- constante permanentie op afdelingen met personen met dementie  

- educatie door referentiepersoon dementie, moeilijk hanteerbaar gedrag is vaak een fase in het dementieproces  

- …  

 

Conclusie  

De werkgroep psychofarmaca voelt veel voldoening bij het opmaken van dit verslag. We blijven het psychofarmaca-

gebruik verder nauwgezet opvolgen. De werkgroep komt 4 keer per jaar samen en meet tussentijds de stand van 

zaken. We houden jullie verder op de hoogte.  

 

Met vriendelijke groet  

De werkgroep Psychofarmaca  



Animatie  
‘t LINDEBOOMKE 

Lieve lezers,  
 

Het is weer tijd voor wintertenen, chocomelk en gluhweïn, kalkoen en      
gourmet, kerstbomen en nieuwjaarsbrieven! Ze zeggen wel eens “it’s the 
most wonderful time of the year”. Wel de collega’s op ’t Lindeboomke zijn 

echte Kerstverslaafden. Jocelynne haar kerstboom staat al van midden        
november in haar living te blinken en Evelynne en mezelf (Lisa) zijn al weken 
lustig aan het brainstormen over leuke decoratie en activiteiten. Mathias zijn        
schoonvader heeft het meest verlichte Kersthuisje in Lauwe en omstreken, 

schijnt ook de moeite te zijn! Enfin, HOUD JULLIE VAST AAN DE TAKKEN VAN 
DE (KERST)BOMEN!  

 
De feestdagen staan voor gezelligheid en lekker eten/drinken. Dat zal je ook 
wel merken aan onze kalender. We zorgen voor verwarmende glühwein en 

chocomelk en hebben ook gedacht aan kerstfilms en liedjes. Kijken jullie       
liever Home Alone of is het steevast The Sound Of Music op de TV?  

 
Nu we toch bezig zijn over activiteiten, op 13 december mogen jullie             

genieten van een breugelavond samen met de bewoners en familie van       
Leiemeers. We kozen voor een kaas en wijnbuffet, YUM! Bewoners en familie 

van ‘t Lindeboomke zijn dus ook van harte welkom! We zullen er een fijne 
avond van   maken, beloofd.  

Verder staat er nog een heleboel op de planning maar dat laat ik jullie liever 
zelf ontdekken. Kijk gerust eens op onze kalender of laat je verrassen.  

Ik wens jullie samen met mijn fijne collega’s een gezellige en warme kerst toe 
en al het beste voor het nieuwe jaar!  

 

Dikke Kerstzoenen 

Lisa  



96ste Verjaardag van ons Margriet! 



Koekjestaart met Petit Beurre 

Creatief met strijkparels 



Gezellig samen nagenieten in de zetel 

Ganzenbord 



Kaartspel met een lekker stukje taart 



Sjoelbakken, rad van fortuin en balpong 



Verjaardag Yvette 



Koffietafel  



Vanillepudding met Speculoos 



KOLLEBLOMME 
Animatie  

Het kolleblomistje 

Over het wel en wee van de leefgroep Kolleblomme 

Ze zeggen soms: “Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuw, wat wil je het eerste       
horen?” Misschien moet ik beginnen met het slechte nieuws, dan hebben we dit al    
achter de rug. Sommigen zullen het misschien wel al gehoord hebben, dat ik HTW     

verlaat. Ik heb de mogelijkheid gekregen om in een woonzorgcentrum in eigen stad 
Roeselare te gaan werken. Het is een dubbel gevoel, mijn hart heb ik hier voor een 

groot stuk verloren, maar in deze dure tijden is het een luxe om te voet naar je werk te 
kunnen. Ik zal jullie lach, traan, onze spelletjes, onze balactiviteiten, onze             

creamomenten heel erg missen. Maar ik ben er zeker van dat mijn opvolger dit even 
goed zal doen en dat er nog vele leuke momenten zullen volgen. Jullie zullen zeker niet 
vlug uit mijn gedachten gaan. Ik vond het een heel leuke tijd op Kolleblomme waar ik 

steeds met heel veel goesting aan de slag ging. 

Het goede nieuws, we hebben weer heel wat leuke momenten gehad. De sjoelbak was 
wel onze topper van deze maand. Verder werden de middagen ingevuld met een       
voeldoos met als thema ‘de herfst’, gezelschapsspelletjes, onze zangmomenten, 

creamomenten en gewone koffiekletsmomenten. Er was ook grote verwondering voor 
de mooie kunstwandeling, er werd hier nog verder over nagepraat op de leefgroep.    
We naderen weer het einde van het jaar. Een mooie periode om naar uit te kijken.     

Lekker smullen van een kerstdiner, aperitieven, de Sint en Kerstman op bezoek,          
vertoeven op de kerstmarkt van HTW. Klinken op het oude jaar en hoopvol uitkijken 

naar het nieuwe jaar. Kortom we zullen ons weer niet vervelen de komende tijd. 

Ik wens jullie  alvast een mooi eindejaar, een heel goed Nieuwjaar en vooral heel veel 
liefs toe. Met spijt in mijn hart, schrijf ik deze laatste woorden neer en beëindig ik     

hiermee mijn laatste tekstje voor de A Propos. Onderstaande foto vat samen wat ik nog 
wil zeggen. 

 

Heel veel liefs 

Ann 



Creatief met gedroogde bloemen Balpong 

Rad van fortuin 

Mini tafelvoetbal 



Verjaardag Ginette  



Animatie  
AKKERWINDE 

Dag lieve lezers, 

 

november, ‘t is were gepasseert, “ ‘t goa rappe"gelijk da we zeggen! Maar we hebben 

ons zéker niet verveeld! 

We konden genieten van een mooie kunstwandeling binnen de muren van Huize Ter 

Walle en sommigen onder ons hebben ook een mooi werkje kunnen aankopen. 

Smullen van heerlijke gebakken wafels met een goeie toef slagroom en de lekkere       

welgekende stovers van Shirley mochten ook niet ontbreken! 

Voor de chocolademondjes onder ons hebben we ook we een verwennamiddag gedaan 

met heerlijke moelleux, een bolleke ijs en framboosjes. 

Een spelletje Swingo met muziek uit de oude doos met als winnend duo Ginette en       

Diana, pikkezot jagen, limonadepong… Kortom november was goed gevuld! 

Ondertussen is onze living omgetoverd in de belgische kleuren en zitten Bernard en       

Robert klaar om te supporteren tijdens het WK. 

Voor decemember hebben we ook het één en ander in petto waaronder, onze gezellige 

kerstmarkt. We houden jullie zéker en vast nog op de hoogte! 

 

Dikke zoenen 

Marleen 



Gezonde sapjes maken met vers fruit 



Pannenkoeken 

Bierpong  



Verjaardag Robert 

Brusselse wafels 



Moelleux au chocolat 



Op een zondagochtend, ontbijt met een        

gebakken eitje. Heerlijk toch! 



Animatie  
LEIEMEERS 

December…. De afsluitende maand van 2022.  

De maand waarin de Sint langskomt samen met zijn met roet bevuilde pieten. 

De maand waarin we de geboorte van Jesus Christus herdenken. 

De maand waarin we afscheid nemen van het afgelopen jaar en ons voorbereiden op 

de komst van het nieuwe jaar 2023. 

 Zoals te lezen staat in “Hagakure: The book of the samurai by Yamamoto Tsunetomo” 

“Het einde is in alles net zo belangrijk als het begin!” 

Dit is ook zo met de jaren. Het einde van het jaar is net zo belangrijk als het begin. 

Er is dan ook weer in deze maand december  van alles gepland om deze quote kracht 

bij te zetten. 

Zoals reeds aangehaald komt de Sint op bezoek, wordt er een kaas en wijnavond      

georganiseerd voor bewoners en familie, is er een kerstmarkt, kerstdiner, restaurant- 

dag, aperitief, wordt er samen gekookt  voor een kleinere groep en bakken we wafels. 

Onze magen zullen niet knorren van de honger. Zo zullen we 2022 waardig afsluiten   

zodat we klaar zijn om volgende maand de geboorte van het nieuwe jaar te vieren. 

 

Team Leiemeers. 



Griezelen op Halloween 

Kookdag in ons KWIZIEN.  

Op het menu: pasta carbonara  



Supporteren voor onze rode duivels 



Sjoelbakken 



Animatie  
CORTRYCKPOORTE & VESTINGHE 

 
Beste lezer van ons favoriete blaadje! 

 

Ja lieve mensen, zijn jullie klaar voor de gezelligste periode van het jaar? 

 Ik wel hoor! Dromen jullie al eventjes met ons mee? 

Kleine vlammetjes flikkeren in de theelichtjes, veel grotere vlammen dansen in 

mijn open haard. Zalig toch?! Dat schitterende, knetterende haardvuur met een 

lekkere kop chocolademelk bij de hand, dromend van de mooie kerstboom die ik 

straks ga kiezen in de kersthoeve… en natuurlijk wil ik weer de mooiste hé! Ja 

een gezellige zoektocht naar het mooiste exemplaar, de klik met mijn grote 

vriend, en dan het spannende moment om die kanjer boven op mijn pick-up te 

hijsen, en samen met Fiene te versieren. En ja,  al mijn hele leven lang zweer ik 

op een rood met groene kerst. Mooie rode kerstballen, mijn vrolijke                  

zelfgemaakte mannetjes, rood met groen geruite strikken, in de zetels mijn 

mooie plaids, zachte kussens, heerlijke geurende dennentakken op de tafels,    

rode besjes, etagères vol lekkere zelfgebakken kerstkoekjes en vooral heel veel 

lichtjes. Ja beste lezer, kerst staat voor mij steevast garant voor de gezelligheid 

en familiegeluk. Tijd nemen voor elkaar meer dan anders. Samen met de kindjes 

kerstkoekjes bakken, warme chocolademelk met slagroom, met marshmellows  

rond de vuurkorf, kerststalletjes zoeken met kindje Jezus. Genieten van de        

gezellige kerstmarktjes, glühwein, kerstliederen, pakjes onder de kerstboom.    

Samen lekker tafelen, overheerlijke ovenschotels, raclette avondjes, en met een 

beetje geluk skiën in de sneeuw. Ja wie weet krijgen we dit jaar een witte kerst. 

Mag ik jullie dit alles toewensen; dat heerlijke warme gevoel van kerstmis. 



Breugelmaaltijd 



Deel twee: Place du Tertre 



Opening van ons kerstateljeetje 



Studenten op bezoek, appeltaart bakken. 



Herfstquiz met M. Anne en oliebollenbak  

met chef Antoine 





 

Voila si, met een zalig vooruitzicht op een feestelijk gevulde maand december, met 

een sinterklaasfeest, kerstateljee, kerstdessertbuffet, kerstmarkt, familie-    

kerstfeestje, kaas-en wijnavond, kerstdiner, kerstontbijt.. Voor ieder wat dus! 

 

Mij rest enkel jullie allen een heel warme kerstperiode toe te wensen met heel veel 

gezelligheid, hartverwarmende momentjes en vooral heel veel lieve mensen om je 

heen. 

 

En weet, iedereen altijd van harte welkom! 

 

Liefs  

Dominique 



Assistentiewoningen 

Lieve lezers 

 

Afgelopen maand organiseerden we voor alle bewoners van de assistentiewoningen een 
ganse dag gezellig samenzijn. Enerzijds omdat er op dinsdag 15 november een 

‘bezinningsdag’ was voor de leerlingen van het 3e middelbaar van het Sint -Aloysiuscollege 
Menen. Zij bezochten die dag verschillende organisaties die zich op een bepaalde manier 
inzetten voor de samenleving. Binnen Huize Ter Walle mochten de leerlingen deelnemen 
aan animatieactiviteiten en leerden ze zo onze werking en bewoners kennen. Anderzijds 

was het voor mij ook één van mijn laatste ontmoetingsmomenten die ik samen met Nicole 
kon organiseren voor jullie.  In de voormiddag hadden we een brunch voorzien.  

Met de extra hulp van enkele leerlingen   konden we een zeer lekker buffet voorzien. Van 
verse ovenkoekjes tot eitjes en yoghurt met vers fruit. De bewoners hebben hun buikje 
rond gegeten. Ze vonden het zeker voor herhaling vatbaar ! In de namiddag hadden we 

een spel voorzien. Nicole had haar best   gedaan, zoals altijd, om een muzikaal pakket sa-
men te stellen. Op toffe muziek werd dit pak telkens  doorgegeven en bij het stoppen van 
de muziek moest de bewoner die het pas vast had een vraag beantwoorden. Er werd heel 
wat afgelachen. Lucienne had als laatste het pakje vast en kon de laatste vraag met glans 
beantwoorden. Een lekkere doos Jules   Destrooperkoekjes als prijs.  Daarna mochten de 

bewoners nog genieten van vers gebakken pannenkoekjes. Wat hebben ze terug gesmuld! 
Het was een drukke maar oooh zo fijne dag , jullie zien genieten maakt het voor ons hele-
maal af! Om het jaar in schoonheid te kunnen afsluiten tijdens de laatste maand staan er 
nog enkele toffe activiteiten op de   planning. Op 6 december zijn jullie allen welkom om 
de Sint te komen begroeten in de    Bistro. Samen met de bezoekers van het dagcentrum 

kunnen we smullen van lekker klaaskoeken en verse warme chocolademelk. Op donderdag 
15 december staat de jaarlijks, zeer gezellige Kerstmarkt, terug op de planning. Nicole 

maakte alvast haar befaamde advocaat en tal van andere standjes zijn terug van de partij. 
Afkomen is de boodschap! Om al zeker in de Kerstsfeer te komen zijn jullie ook met zijn al-
len uitgenodigd op het Kerstdiner. Deze gaat door op dinsdag 20 december vanaf 11u in de 

Bistro van HTW. Met een hapje en een drankje kan je genieten van de Kerstsfeer in HTW. 
Laat het jullie smaken! 

 

 



Liefste bewoners van de assistentiewoningen, 

 

Dit is voor mij de laatste keer dat ik voor jullie een tekstje schrijf voor jullie favoriet      
maandelijks krantje. Zoals jullie allen wel al weten verlaat ik binnenkort Huize Ter Walle 

voor een nieuwe uitdaging. Ik wil jullie allen bedanken voor de fijne jaren samen. We   
hebben vaak hele mooie momenten meegemaakt en ik ben dankbaar dat ik zo’n fijne en 

lieve mensen heb mogen leren kennen. Jullie hebben mij allemaal zoveel bijgebracht.         
Ik wens jullie allen nog vele mooie en gezonde jaren in de assistentiewoningen van HTW.  

 

Veel liefs en dikke kussen,  

Lise  



Hallo lieve lezers, 

 

Een nieuw gezicht in Huize Ter Walle!  

 

Ik ben Marine, 27 jaar en woonachtig in Menen. Ik zou mezelf omschrijven als een echte 
dierenliefhebber en heb zelf twee prachtige honden. Daarnaast ben ik steeds te vinden 

voor reizen en andere culturen ontdekken. Deze zomer ben ik afgestudeerd als            
maatschappelijk werkster aan de Hogeschool VIVES in Kortrijk. Het was/is dan ook mijn     

grootste wens om aan de slag te kunnen gaan met de doelgroep ‘ouderen’.  

Op maandag 14 november begon ik met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid aan mijn 
nieuwe job in Huize Ter Walle. Graag wil ik mij even voorstellen als nieuwe medewerker 

van de sociale dienst en woonassistent voor de bewoners van de assistentiewoningen ter 
vervanging van Lise. Ik wil Huize Ter Walle bedanken voor deze kans. 

Jullie kunnen mij terugvinden op mijn bureau op het tweede verdiep van het woonzorg-
centrum, naast het bureau van Karien. Dus kom gerust maar eens langs. Ik kijk ernaar uit 

om jullie te ontmoeten!  

 

 

 

Tot binnenkort,  

Marine 

  



       

Robert vierde zijn  

verjaardag op 5 november. 

Dikke proficiat Robert!  

Op 15 oktober vierde 

Marie-Rose Clarysse 

haar verjaardag!         

Ze werd 82 jaar!  

Lou vierde haar 87 jaar!  

Dikke proficiat Lou!  

Michèle Cavelier werd 79  jaar!  

Hoera!  



Onze nieuwe bezoekers, Welkom..  

Vermeiren Diane Johnny  Verhaeghe André 

Walter en Cécile 

Moonen Jean-Pierre 

Vanhaverbeke Ida 



Halloweenfeest! 



Heks Sefa        
Bubbels was ook 

aanwezig!  



Heks Sefa had 
haar team  

 griezels mee!  



De klas van Liana kwam kennis maken!  



Feest op z’n maandags!  



De smaakmakers! 





JARIGE BEZOEKERS ‘t VERMAAK: 

    3/12            ‘D Huyvetter Johnny     80 jaar 

    27/12            Walter Tarras      85 jaar 

 

JARIGE BEZOEKERS KLAVERDRIE: 

 

15/12  Annie Debuck  75 jaar 

15/12  Marie Madelaine Vansteenkiste  92 jaar 

19/12  Beatrijs Gykiere  63 jaar 

22/12  Juliana Vanhoutte 72 jaar 

23/12  Andréa Vansteenkiste 87 jaar 

28/12  Linda Vandenbussche 64 jaar 

30/12  Marie-Rosette Ramaut 89 jaar  



Marine Verhoest    Medewerker met sociaal dienst 

Meeuws Veroniek   Zorgkundige zt1 

Verbeke Lieselot  Ergotherapeute ZT1 

Van Loock Heidi  Verpleegkundige ZT1 

Troost Marie-José              Verpleegkundige nachtdienst ZT1 

Personeel en vrijwilligers 

1/12       Mia Lecointre    Orthopedite CDV 

13/12    Selina Dejonckheere  Verpleging in opleiding ZT1 

21/12    Chelsea Vanheule   Zorgkundige ZT2 

26/12    Marie Alima Mufaume  Zorgkundige ZT1 

31/12    Kimberley Maertens   Verpleging ZT1 

31/12    Vanlangendonck Julie  Verpleging in opleiding ZT2 

06/12  Marc Dejonghe 

16/12  Ann Vanderperre 

18/12  Annemie Vanhaute 

23/12  Myriam Druart 

29/12  Aline Noyez 

31/12  Cécile Vanhoute 



Pastoraal 
Overlijdensberichten 

Mevrouw 

Vitaline Bauduin 

Weduwe van de heer Maurice Troch 

Geboren te Menen op 13/07/1929 

Overleden op 30/10/2022 

Mevrouw 

Rosa Desmet 

Weduwe van de heer Remi Pype 

Geboren te Beselare op 17/06/1931 

Overleden op 15/11/2022 te Menen 

Mevrouw 

Anna Lavaert 

Echtgenote van de heer Celest Dejonckheere 

Geboren te Izegem op 09/01/1925 

Overleden op 23/11/2022 te Menen 

De heer 

Michaël Scohy 

Echtgenoot van Marie-Jeanne Mahieu 

Geboren in  Tourcoing op 17/04/1944 

Overleden te Menen op  30/11/.2022 



 Kunstveiling 







Braintraining 





Binnenkort worden er nog meer digitale aankopen gedaan dan anders,            
want de Sint doet zijn intrede en daarna volgt de Kerstman. Als dat nog niet    

genoeg is, staat ook 2023 voor de deur! 

Vergeet je niet dat door een simpele klik op  

https://www.trooper.be/.../troopervereni.../wzchuizeterwalle 

de (web)shop waarbij je iets kocht een deel ons WZC Huize Ter Walle schenkt?   
Onder het motto “alle kleine beetjes helpen” proberen we zo een extraatje 

voor   onze medewerkers uit de brand te slepen.  

Doe je mee? 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/wzchuizeterwalle


OPLOSSING 

K e r s t b o o m 




