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Beste bewoners,  

Beste lezers van onze huiskrant à Propos,  

 

Het jaar 2022 is alweer voorbij gevlogen. De COVID-19 crisis verdween wat 

meer naar de achtergrond en maakte plaats voor nieuwe bekommernissen. 

We denken hierbij o.a.  aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en de 

daarmee gepaard gaande energiecrisis, het personeelstekort in de          

zorgsectoren, de betaalbaarheid van een verblijf in een woonzorgcentrum, 

… . Het jaar 2023 staat voor de deur en belooft opnieuw een zeer boeiend 

jaar te worden. Wij (bestuur, directie, staf en medewerkers WZC Huize Ter 

Walle) hopen op een gelukkig én gezond jaar waarin we nog vele dromen 

mogen waarmaken.  

Om het jaar goed in te zetten, nemen we jou opnieuw mee in de               

gebeurtenissen van de afgelopen maand december. De maand waarin we 

zowel Sinterklaas als de Kerstman in onze voorziening mochten                

verwelkomen. Een maand waarin gezellig samenzijn centraal staat en      

waarin het gemis van onze geliefden nog zwaarder dan anders kan         

doorwegen. Maar … hier in Huize Ter Walle ben je nooit alleen.  

 

Veel leesplezier en kijkgenot! 

 

Debbie Janssens  

Algemeen directeur 

 



Bewonersnieuws 

Volgende bewoners verblijven momenteel in ons zorghotel; 

 Maria Callens  

 Lydia Defoort  

 Marcella Clycq  

 Gisèle Breyne  

 Christiane Nuyten  

 Noëlla Quartier 

 Johnny D’ Huyvetter  

Van harte welkom in Huize Ter walle, we wensen jullie een fijn verblijf 

toe in ons warme (t)huis! 

Jarig in januari 

03/01 Joseph Gryson 

06/12 Joanna Van Assche 

08/01 Marc Deganck 

14/01 Julien Tomme 

17/01 Diana Bostoen 

20/01 Remi Vandekerckhove 

20/01 Rita Degryse 







Animatie  
‘t LINDEBOOMKE 

Lieve Lezers,  

 

Wat hebben we weer een leuke maand achter de rug! Warme chocolademelk, 

glühwein, “Home Alone” en Kerstliedjes, we waren helemaal in de stemming. 

Nu we samen het nieuwe jaar inzetten wil ik jullie alvast al het mooiste en het 

beste wensen voor 2023! Santé!  

We zetten het nieuwe jaar in met wat activiteiten om jullie in beweging te 

zetten, maar ook met heel wat lekkers als beloning voor al die inzet. Daarnaast 

hebben we op 19 januari ook een Nieuwjaarsbal, vieren jullie mee?  

Geniet alvast met ons mee met alle mooie decemberfoto’s, er zitten echt     

pareltjes bij!  

 

Dikke Nieuwjaarskussen!  

Lisa 







Breughelavond 



KOLLEBLOMME 
Animatie  

Het kolleblomistje 

Over het wel en wee van de leefgroep Kolleblomme 

Dag lieve lezers, 

Eerst en vooral wens ik iedereen een heel gelukkig nieuwjaar toe! Hopelijk hebben 

jullie genoten van de feestdagen! 

Ik zal mezelf eens kort voorstellen. Ik ben de nieuwe collega/vervangster van Ann. 

Mijn naam is Lieselot, ik ben 29 jaar en woon in Moorslede. Ik woon samen met mijn 

vriend Brecht en kat Trésor. Ik ben al 7 jaar afgestudeerd als ergotherapeute en heb 

ondertussen al wat ervaring opgedaan. Als woonbegeleidster/opvoedster werkte ik 

met mensen met een mentale beperking en daarnaast heb ik ook enkele jaren op 

een administratieve dienst gewerkt bij de mutualiteit. De zaterdagmorgen kan je me 

dikwijls terugvinden in de fitness en de maandagavond ga ik gaan zwemmen met 

een vriendin. Ik ben een vriendelijk en hulpvaardig persoon die jullie met alle plezier 

zal bijstaan.  

We kregen in december bezoek van de Sint en zijn pieten. Iedereen was enthousiast 

en kreeg wat lekkers mee. 

De Breugelavond was ook een succes! Iedereen kon al dan niet in bijzijn van familie 

genieten van een glaasje wijn en een goed gevuld bordje.  

In december waren er maar liefst 3 verjaardagen die we mochten vieren in            

Kolleblomme, deze van Luc, Michel en Antonia. Nog eens proficiat!  

Tot volgende maand met meer nieuws!  

 

 

Liefs, 

Lieselot  



Kerstdiner 



Verjaardag Michel en Antonia. 

Breughelavond  



Animatie  
AKKERWINDE 

Lieve lezers,  

   

Het einde van het jaar is al weer bijna afgelopen. We hebben de allerlaatste maand van 
2022 natuurlijk met heel veel gezelligheid en warmte afgesloten. Op onze kalender       

stonden tal van leuke activiteiten klaar om onze bewoners echt het warme thuisgevoel te 
geven dat onmisbaar is voor iedereen in deze periode. Allereerst werd onze fanatieke WK-

living meteen omgetoverd door de warme kerstdecoratie van Marleen en Shirley die nu 
haast onmisbaar lijken te zijn.  

Onze kerststal met Jezus, Maria, Jozef en de drie koningen heeft ook een mooie centrale 
plaats gekregen in de living van Akkerwinde. Onze bewoners zijn zeker goed opgewarmd 

door de kerstliedjes die we al zongen. Verschiet dus niet als je binnenkort het gepaste     
liedje door de gangen van Akkerwinde hoort weergalmen. Ze zullen ongetwijfeld uit volle 
borst meezingen… “Jezeke is geboren, aleluja alloo, Jezeke is geboren in een bakske vol 

met stro”.   

Nu, belangrijk om onze activiteiten even met jullie te delen. We begonnen de maand       
alvast met hoog bezoek uit Spanje. De Sint en zijn knechten kwamen de liefste  bewoners 

belonen met wat lekkers. Ook de langverwachte Kerstmarkt werd met veel succes            
georganiseerd dit jaar. Er waren lekkere hapjes voorzien, voor ieder wat wils! De bewoners 

konden op de kerstmarkt ook gepaste kerststukjes en zoetigheden aankopen. Achteraf    
samen ééntje drinken in de cafetaria kon er ook niet aan ontbreken!  

Midden december werd de Breughelmaaltijd georganiseerd voor Akkerwinde en                 
Kolleblomme samen. Er was een grote opkomst beneden in de cafetaria. Maar liefst 19    

familieleden waren aanwezig. Een oprechte dankjewel voor de massale aanwezigheid en 
het enthousiasme! Als laatste activiteit werd ons kerstdiner georganiseerd met gepast    

aperitief en lekkere hapjes. Mmm... de bewoners hebben GENOTEN van de chipjes, paté, 
zalm, kaasballetjes, loempia’s, hamburgertjes, bladerdeeghapjes,… We mogen besluiten 

dat we 2022 waardig in bijzijn van onze geliefden afgesloten hebben.  

Pssst… Maak jullie alvast maar op voor het NIEUWJAARSBAL!  

 Akkerwinde wenst jullie alvast een gezond en liefdevol 2023 toe! 

 

Veel liefs,  

Akkerwinde 



Apero 



Sinterklaasbezoek 



Breughelavond 



Kerstdiner 





Kerstdag 

Welnessnamiddag 



Animatie  
LEIEMEERS 

Gelukkig nieuwjaar beste lezers! 

 

Het is weer zo ver….. een nieuw jaar is aangebroken en dit zetten we kracht bij met 

een nieuwjaarsbal. Er zal gedanst en gedronken worden dat het een lieve lust is. 

We proberen ervoor te zorgen dat valpartijen en breuken uitblijven maar na enkele 

jaren van corona voelen we dat de knaldrang bij onze bewoners zeer groot is.          

We houden er dus rekening mee dat het er wel eens zeer wild aan toe zou kunnen 

gaan. 

De foto’s van onze escapades gaan jullie in het volgend HTWtje kunnen bekijken.    

We zullen ook weer lekker eten klaarmaken in januari, net zoals we dat ook in          

december hebben gedaan. 

Verder zijn er voor het ganse jaar 2023 al veel leuke plannen gemaakt waar we op 

tijd en stond meer informatie over zullen geven. Geniet nu maar eerst van wat         

januari jullie te bieden heeft. 

 

Veel liefs  

Olivier 













Animatie  
CORTRYCKPOORTE & VESTINGHE 

 
Beste lezer van ons favoriete blaadje 

 

Graag wil ik mijn woordje inzetten met mooie wensen voor heel bijzondere mensen 

Zoek mooie avonturen, volg je dromen en geniet. Kus de maan en wees verwonderd 

over wat je in de sterren ziet. Maak dansjes in de regen, verspreid geluk en lach! Vang 

zonnestralen tussen de wolken, vier een feestje elke dag. Vergeet niet dat plezier ook   

elke dag op je wacht. En nee, ik zie je al denken... 

Ik ben nog niet klaar, want wat ik jullie vooral wil wensen is een héél gelukkig nieuwjaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 januari 2023 

 

Liefs  

Dominique 

 



Kerstateljee 





Zwarte pietenbingo 





Kerstmarkt 



Een kerstontbijt met een strik rond… 

 

Een schitterend aangeklede living op de Cortryckpoorte, zachte             

kerstmelodieën… Dominique, samen met een mooie groep vrijwilligers, 

nodigde alle bewoners uit op een sfeervol kerstontbijt.  

‘Orkestmeester’ Dominique had gezorgd dat alles piekfijn in orde was toen 

we rond 7u30 aankwamen. Na een korte taakverdeling schoot iedereen in 

gang en toen de eerste bewoners binnen sijpelden was alles klaar. 

De geur van spek met eieren, de aanlokkelijke koffiekoeken, pistoletjes, 

toespijs in overvloed; dat alles zorgde ervoor dat iedereen zich uitgeno-

digd en welkom voelde. Een glaasje fruitsap om te starten en dan kiezen 

maar….’t Was soms moeilijk! 

Een overheerlijk ontbijt, een gezellige sfeer en dan nog wat napraten… het 

was een écht kerstfeest!!! 

Toen de bewoners hun buikje rond gegeten hadden, konden de                 

medewerkers zich te goed doen aan ‘ de restjes’. Het was een gezellige 

drukte en   iedereen was er graag bij. 

Tijdens het opruimen werd er met dankbaarheid, met veel plezier verteld 

over dit geslaagd ontbijt…. Een Kerstontbijt met een strik rond! 

Dominique, het was een top-idee! Dank aan iedereen die zich inzette om 

de bewoners een beetje Kerstmis te geven, het heeft hen veel deugd        

gedaan. 

Samen met Eddy wens ik jullie van harte heel fijne feestdagen! 

 

 Warme Kerstgroeten 

 Marie-Anne en 

 Eddy  



Kerstontbijt 





Kerst familiefeest 





Kerstdiner 



Assistentiewoningen 
Lieve lezers, 

Op maandag 28 november van 15u tot 16u30 vond er opnieuw een gebruikersraad plaats. 

De aanwezige bewoners van de assistentiewoningen kregen een lekker tasje koffie en     

kregen de kans om zaken (onderling) te bespreken en/of door te geven. De bewoners       

gaven aan dat ze graag nieuwe bewoners van de assistentiewoningen zouden leren         

kennen. Ik zal dit als woonassistentie op mij nemen door het maken van een blad/boekje 

bij opname van nieuwe bewoners in de assistentiewoningen. De bewoners gaven ook aan 

dat ze graag een rondleiding zouden krijgen in het woonzorgcentrum omdat het voor hen 

niet evident is om hun weg te vinden. Ze weten dat ze steeds bij mij terecht kunnen indien 

ze eens een rondleiding wensen! Daar wordt aan de deur geklopt, zacht geklopt, hard      

geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat zijn… Op dinsdag 6 december kwam 

de Sint langs in Huize Ter Walle. De bewoners van de assistentiewoningen konden           

aansluiten bij het Sintfeest die doorging in de Bistro van het woonzorgcentrum. Ik hoorde 

van Sinterklaas en zwarte Piet dat iedereen braaf is geweest dit jaar. Ze konden dus met 

een gerust hart smullen van lekkere picknickjes, mandarijntjes, chocolaatjes, klaaskoeken 

en een tas warme chocomelk. Het was een groot succes! Bewoners die niet aansloten bij 

het Sintfeest kregen natuurlijk ook veel lekkers aan hun deur! Mmm, lekker… Bedankt lieve 

Sint en Piet, veel groetjes aan jullie paard en tot volgend jaar! Er werden weer twee kaart-

namiddagen georganiseerd op donderdag voor de bewoners van de assistentiewoningen 

door onze vrijwilligster Nicole. Wij, de bewoners en ikzelf, zijn haar enorm dankbaar voor 

haar tijd en enthousiasme!   



Afscheid Lise 

Sinterklaasfeest 



Op donderdag 15 december werd de inkom en de polyvalente zaal van Huize Ter Walle   

omgetoverd tot een prachtige kerstmarkt. Er kwamen veel bewoners eens een kijkje        

nemen naar de verschillende standen. Velen kochten ook een cadeautje, voor zichzelf of 

voor hun naasten. Francine kocht bijvoorbeeld een mooie blauwe hoed, terwijl Germaine 

en Joris een bloemstukje kochten bij Nicole. Op vrijdag 16 december namen de bewoners     

afscheid van Lise met lekkere hapjes en een drankje. Bedankt voor alles Lise, we zullen je 

allemaal missen!  Op dinsdag 20 december vond het Kerstdiner plaats met de bewoners 

van de assistentiewoningen. Zij konden smullen van lekkere hapjes. Natuurlijk mocht er 

geen aperitiefje (of meerdere) hierbij ontbreken. De bewoners hebben genoten van een 

lekkere kerstmaal. Het was fijn om samen te zijn en volop te genieten!   

Activiteiten voor volgende maand voor de bewoners van de assistentiewoningen: 

- Nieuwjaarsdrink op 5 januari om 16u in het zaaltje op het 3de verdiep in de Rotonde  

-  Kaartnamiddag op 12 en 26 januari 2022 om 14u30 door Nicole  

 

Warme knuffels, 

Marine 



WINTERWALLELAND 

Kerstdiner 



       

Op 3 december vierden we Johnny  

‘D huyvetter zijn 80ste verjaardag!  

Op 15 december vierde Annie  

Debuck haar 75de  

verjaardag! Hiep Hiep Hoeraaaa! 

Marie-Madelaine vierde feest op  

15 december! 92 jaar!  

Beatrijs Gykiere werd op 19  

December 63 jaar! Hoera!  

Andréa Vansteenkiste was jarig op 23 

december. 87 mooie lentes! Proficiat!  



Onze nieuwe bezoekers, Welkom..  

Joël Deschold 

Annic Ducoulombier  

Noël Syx 

Godelieve Beyts 

Norma Fieve 



Onze lieve sint en ondeugende piet  

kwamen op 6 december langs!  





 

 

 

Lieve, lieve, lieve bezoekers,  

Met spijt in mijn hart, maar voor een fantastisch doel, neem ik opnieuw even afscheid van 

jullie!  Ik word opnieuw mama en neem de nodige rust om dit klein wezentje te laten 

groeien en bloeien! Ik probeer zo lang mogelijk aanwezig te blijven (zolang mijn buik dit 

aankan) tijdens de rollatordans en kom graag langs om te helpen met de animatie! Zo kan 

je de evolutie van mijn zwangere buik van dichtbij volgen!  In juli kom ik dan natuurlijk   

showen met mijn pasgeboren kindje!  

Wordt het een jongen of een meisje??? Spannend hé!  

Tot snel! Dikke kussen 

Charlot  

 

 

 

 

 

 

Dag schatjes van patatjes,  

Mijn einde is in zicht gekomen bij het dagcentrum,  

ik zal jullie allemaal enorm missen na 9 maanden.  

Maar... jullie zijn nog niet volledig van mij af, ik blijf nog steeds in Huize Ter Walle, maar 

dan wel op zorgteam 1. Natuurlijk zal ik regelmatig nog eens langskomen in het CDV!  

Zoals vele van jullie weten zal ik alleen gaan wonen in januari,  dus zal ik eerst nog even    

genieten van een weekje congé!  Daarna start ik op zorgteam 1. 

 

Dikke kusjes patatjes, ik zal jullie missen! 

Loena  

 



Kerstdiner!  







MG Brothers kwamen langs om te zingen!  

Christiane genoot van het talent van haar zoon!  



Winterwalleland  





JARIGE BEZOEKERS ‘t VERMAAK: 

 

10/01     Germaine Vercruysse     84 jaar 

25/01     Noëlla Quartier      72 jaar 

 

JARIGE BEZOEKERS KLAVERDRIE: 

 

13/01  Gerda Vanlerberghe  72 jaar  



Lindsey  henri    Nachtverpleegkundige Zt1 

Mimi Vanraes     Nachtverpleegkundige ZT1 

Alyson Leleu    Logistieke medewerker CDV 

Machteld Verscheure   Poetsvrouw 

Gwendolyn Endron   Poetsvrouw 

Personeel en vrijwilligers 

5/01  Jorick Cappon    Centrumleider CDV 

6/01  Chantal Vercaempst  Poetsvrouw 

7/01  Kimberley Provost   Zorgkundige CDV 

19/01 Jeroen Godderis   Verplegingkundige CDV 

20/01 Lisa Benault    Ergotherapeut ZT1 

21/01 Suzy Roose    Keukenhulp 

23/01 Emma Verhelst   Psycholoog/ Stafmedewerker 

30/01 Mathias Beckaert   Leefgroepbegeleider ZT1 

3/01  Monique  Lazou 

23/01 Ivan Vanhuysse 

30/01 Katrien Pollefeyt 

31/01 Lut Dunon 



Pastoraal 
Overlijdensberichten 

Mevrouw 

Aline Verleye 

Echtgenote van de heer Joseph Depoot 

Geboren te Moeskroen 30/09/1928 

Overleden te Menen  op 01/12/2022 

De heer 

Henri Deram 

Weduwnaar van mevrouw Jeanette De Witte 

Geboren te Dentergem op 12/05/1936 

Overleden te Menen  op 6/12/2022 

De heer  

Ferdinand Cneut 

Weduwnaar van mevrouw Myriam Viane 

Geboren te Herseaux op 12/12/1934  

Overleden te Menen op 14/12/2022  



 Kerstfoto’s 





Braintraining 



kleurplaat 




