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    A PROPOS 

 



Voorwoord 

 

Beste lezers van ons maandblad à Propos,  

 

De allereerste maand van het jaar 2023, januari, is alweer voorbij      

gevlogen. We aten onze buik rond én het glas werd meermaals          

geheven op een voorspoedig én vooral gezond 2023, met als kers op 

de taart het Nieuwjaarsbal. Tijdens het Nieuwjaarsbal kroonden we de 

koning én de koningin van WZC Huize Ter Walle. Daarnaast we     

smeerden we onze benen  in voor de maand februari die alweer fijne      

activiteiten en zalige geluksmomentjes voor ons in petto heeft.  

We wensen u alvast veel lees- én kijkplezier bij het doornemen van de 

à Propos van de maand januari.  

 

Liefs,  

Debbie  

 



Bewonersnieuws 

Volgende bewoners verblijven momenteel in ons zorghotel; 

Christiane Nuytten  

André Bruggeman  

Georgette Titeca  

Marc Bruggeman  

Gisèle Breyne  

Anny Knockaert   

Noëlla Quartier  

 

Jarig in februari 

03/02  Marie Louise Verhaeghe  83 jaar 

10/02 Denise Knockaert   95 jaar 

10/02 Maurice Algoet   93 jaar 

11/02 Marie-Henriette Deltour 96 jaar 

12/02 Patrick Des Saedeleer  69 jaar 

16/02 Marie-Louise Deman  93 jaar 

18/02 Frans Lesage    91 jaar 

21/02 Maria Decock   93 jaar 

24/02 Denise Leroy    96 jaar 

26/02 Andreas Decroo   90 jaar 

27/02 Lionel Callewaert   87 jaar 



Wij vinden de stem van onze bewoners heel belangrijk om zorg op maat te kunnen realiseren. Daarom 

maken we voldoende tijd vrij om iedere bewoner minstens één keer per trimester te spreken en hierbij 

de tevredenheid in kaart te brengen. We doen dat in een individueel gesprek omdat (levens)kwaliteit 

zeer persoonlijk is. In dit verslag kan je de thema’s en acties lezen van de maanden september tot 

december 2022.  

Enkele bewoners vinden dat de maaltijd ’s avonds te vroeg is. Het avondmaal start, afhankelijk van de 

leefgroep, tussen 17u en 18u. Indien wenselijk kunnen de bewoners in kwestie op een andere leefgroep 

of op kamer, op een later tijdstip de maaltijd nuttigen. Vorig jaar werd de vraag op zorgteam 2 gesteld en 

wenste  de meerderheid van de bewoners het huidige tijdstip te behouden. Begin 2023 zal de vraag 

opnieuw gesteld worden en bekijken we de logistieke en verzorgende mogelijkheden voor eventuele 

verschuivingen. 

Onze broodkeuze ’s morgens en ‘s avonds is wit, bruin of volkoren. Er werd aangegeven dat het volkoren 

brood niet donker genoeg is. Dit wordt meegenomen naar onze commissie voeding. Tussentijds werd 

voor deze bewoner een alternatief aangeboden.   

Algemene opmerkingen rond de maaltijden worden ook meegenomen naar onze ‘Commissie Voeding’ 

waar dit verder aangepakt kan worden. 

Palliatieve situaties en het overlijden van medebewoners hebben een emotionele impact. Vaak kwam dit 

tijdens de bewonersraad spontaan (uitgebreid) aan bod. In onze planning voor 2023 noteerden we dit als 

vast gespreksthema. Palliatieve situaties bij bewoners wegen vaak ook zwaar door bij medewerkers. Voor 

nieuwe medewerkers, zeker indien ze geen ervaring hebben in de sector, is het moeilijk om hier mee om 

te gaan. Om hen hierin voldoende te ondersteunen wordt dit thema meegenomen naar ons intern 

inscholingstraject.  

Bewonersraad 



We vinden het belangrijk dat we van de bewoners een duidelijk en overzichtelijk levensverhaal kennen. 

Momenteel worden deze verhalen uitgeschreven door een medewerker van de sociale dienst en de 

psycholoog. De verhalen worden dan bondig voorgesteld aan de teamleden op een teamvergadering. We 

zijn echter op zoek gegaan naar een manier om de verhalen levendig te houden in de praktijk. Stefaan 

Lozie, verpleegkundige mobiel team, zal hier vanuit zijn ervaring extra ondersteuning bieden in het 

afnemen en het vertalen naar de praktijk.  

 

De activiteitenkalender is nog niet overal even optimaal, bewoners hebben niet altijd een duidelijk 

overzicht van wat er te doen is. Ook met de menu van de maand loopt het soms verkeerd, waarbij de 

menu te laat of onduidelijk is. Dit wordt verder meegenomen met de betrokken diensten. 

Enkele bewoners vullen graag kruiswoordraadsels en andere puzzels in. Met ons rijdend winkeltje 

lanceren we de mogelijkheid om, naast snacks en verzorgingsproducten, ook dergelijke puzzels aan te 

kopen. Het rijdend winkeltje gaat onder begeleiding van de animator/leefgroepbegeleider/vrijwilliger 

rond op de afdeling.  

Voor velen een schot in de roos, anderen hebben nog wat aanmoediging tot beweging nodig. Elke bewo-

nersraad helpen we mee om iedereen te motiveren! 

We merken dat een beperkt gehoor mensen isoleert. Gesprekken volgen, is moeilijk en men voelt zich 

snel ongemakkelijk in sociale situaties. Goede hoorzorg is bijgevolg heel belangrijk. We nodigen iedereen 

hierbij graag uit op onze infoavond:  



In één van de gesprekken kwam aan bod dat er te weinig rekening gehouden wordt met privacy. 

Medewerkers kloppen wel aan de deur, maar wachten niet altijd op een antwoord.  Alle teams worden 

hierop attent gemaakt. 

We kregen herhaaldelijk de vraag naar belmogelijkheden binnen onze voorziening. Het is niet zo dat wij 

hiervoor een telefoontoestel ter beschikking hebben. Enkel in de kamers van het centrum voor 

kortverblijf is een vast toestel voorzien. Je krijgt een tijdelijk telefoonnummer dat je kan delen met je 

familie. Je hoeft hiervoor dus niets te doen.  

Bij een vaste opname binnen het WZC is dat anders, we voorzien geen toestel op kamer, maar je kan wel 

je eigen vaste lijn naar je nieuw adres ‘verhuizen’. Hiervoor wordt een aanvraag ingediend bij Proximus 

(om privacyredenen moet je zelf de aanvraag doen) en behoud je dus je eigen nummer. Onze sociale 

dienst helpt je graag verder.  

Huize Ter Walle beschikt over enkele ‘koppelkamers’. Dit zijn twee kamers die verbonden zijn met een 

deur, waardoor je makkelijk van de ene in de andere kamer kan gaan. Soms zijn er geen koppels in huis, 

waardoor deze twee kamers apart worden verhuurd. De tussendeur wordt dan gesloten. De deur is 

echter niet zo geluidsdicht in vergelijking met een volle muur. In de toekomst wordt hier rekening mee 

gehouden.  

Enkele bewoners geven aan dat de kamers klein aanvoelen. Vooral het feit dat niet al hun meubels mee 

kunnen verhuizen, is soms emotioneel zwaar. We bekijken met de desbetreffende bewoners of hun 

kamers anders georganiseerd kunnen worden, zodat de ruimte groter aanvoelt.  

We werkten een leidraad uit om het volgend trimester mee aan de slag te gaan. Volgende thema’s zullen 

bijgevolg steeds aan bod komen:  

 Algemeen welbevinden en gebeurtenissen (bijvoorbeeld het overlijden van een medebewoner)  

 Animatie en (betekenisvolle) activiteiten 

 Kwaliteit van zorg + controle op nazorg 

 Hygiëne en comfort  

 Gezondheid (met momenteel nadruk op psychofarmaca (slaapkwaliteit) en gehoor)  

 Privacy, veiligheid, respect 

 Inspraak en keuzevrijheid 

 Maaltijden: Smaak / Tijdstip / Mis je bepaalde gerechten?  

 Communicatie en betrokkenheid: Informatiedoorstroom vanuit de voorziening / Bewonerskrant A 

Propos. De bewonersraad is daarnaast ook een informatiemoment voor komende projecten. 

 Band met personeel en medebewoners 

 

Mochten er vragen of bedenkingen zijn, aarzel niet om ons aan te spreken.  

We zien elkaar op één van de komende woensdagnamiddagen!  

 













1x per maand 

gaan we met       

enkele bewoners 

en bezoekers           

gaan zwemmen. 

Waterpret  

gegarandeerd! 





Animatie  
‘t LINDEBOOMKE 

Lieve lezers van À propos 

 

Wat een spetterende feestdagen hebben we achter de rug! Ik geniet nog steeds van alle 

mooie foto’s. Januari zit er weer op. Mathias, Noëlla en mezelf waren jarig dus hebben we 

alvast veel gevierd. In februari zal het de beurt zijn aan Lionel, alvast een zeer gelukkige 

verjaardag gewenst! We hebben veel leuke dingen om naar uit te kijken. Ik plande            

bijvoorbeeld een valentijnsontbijt. op woensdag 15 februari (8u30) en nodig hierbij ook 

alle partners van de bewoners uit van onze groep! Laten we de liefde en de vriendschap 

goed vieren met heel wat lekkers! Mathias zal met jullie verse yoghurt maken en ook mijn 

mama zal haar steentje komen bijdragen tijdens ons ontbijtje. Ik kijk er zo hard naar uit!  

Nu we toch bezig zijn over de liefde, wil ik jullie graag veel van dat toewensen.  

Veel knuffels, veel warmte, veel tegelplakkers, veel kussen en veel lieve woorden.  

Graag sluit ik af met dit mooie gedicht:  

 

Misschien zeur ik soms te veel 

Ben ik soms iets minder tof 

Dan nog ben je zo lief voor mij 

Ook al doe je maar alsof 

Ik bof dat zelf nu  

je al mijn stommigheden kent 

Dat je nog steeds met me samen bent 

 

Veel liefs,  

Lisa 

 





Wafels  





Traktaat verjaardag Lisa & Mathias 

Kubben 





KOLLEBLOMME 
Animatie  

Het kolleblomistje 

Over het wel en wee van de leefgroep Kolleblomme 

Dag lieve lezers, 

 

De maand is terug voorbij gevlogen. Het ergert mij ook af en toe, net zoals bij 
jullie… Kijk je ’s morgens vroeg achter het gordijn, dan is het nog pikdonker. En 
later die dag, rond het vieruurtje, dan valt de avond al. Elk jaar hetzelfde liedje 
met de winter en toch kunnen we er niet aan wennen. Maar geen paniek, nog 

eventjes geduld en de dagen zullen terug verlengen. 

 

We hadden deze maand het nieuwjaarsbal die op de agenda stond, hopelijk 
hebben jullie hiervan genoten en konden jullie jullie dansbenen goed               

gebruiken. 

 

Het was ook de verjaardag van Joseph op Kolleblomme, dit werd gevierd met 
een lekker stukje taart!  

 

Jammer genoeg moesten we afscheid nemen van Michel, hij werd 96 jaar.      
We zullen hem herinneren als een sympathieke man die graag in de leefgroep 

was en graag zijn ‘koekestutjes’ at op zondag.  

 

Veel liefs,  

 

Lieselot  



Nieuwjaarsbal 

Bakken met  Violaine 



Flantaart a la Eliane 



Maria lichtmis 



Animatie  
AKKERWINDE 

Dag lieve bewoners, 

Blije gezichten, veel gedanst en allemaal zo mooi uitgedost op ons Nieuwjaarsbal 

2023 en nogmaals een dikke proficiat aan Henriette die het kroontje van Queen in 

ontvangst mocht nemen! We hebben terug een fijne tijd beleefd op Akkerwinde.    

We hebben samen lekkere verse soep gemaakt en Shirley heeft heerlijke wafels     

gebakken. We hebben de kegels omver geworpen, en ik heb de kunst van het breien 

mogen ontdekken dankzij Ariette en Marie-Louise … en ik moet zeggen jullie zijn   

goede leraressen!  Volgende maand wordt een korte maand met talrijke activiteiten.  

Op 14 februari worden jullie verwend met een heerlijk Valentijnsontbijt en op 16          

februari vieren we met z’n allen CARNAVAL! 

Kortom… vervelen doen we ons niet op Akkerwinde. 

 

 

 

 

Dikke zoenen 

Marleen 



Nieuwjaarsbal met Queen Marie Henriette     

& King Georges 



Courgettesoep 

Kubben  

4 op een rij 



Pannenkoeken & heerlijk  vanillepudding 

met Speculaas 

Gezellige kaartnamiddag 



Maria Lichtmis 



Animatie  
LEIEMEERS 

Beste lezers 

Januari ligt achter ons en 2023 is reeds goed van start gegaan.  

De nieuwjaarsfeestjes en ons nieuwjaarsbal hebben we goed          

verteerd en we zijn klaar om er ook in februari een goeie lap op te 

geven. Het beloofd alweer een leuke maand te worden want we     

maken terug eten klaar in ons Kwizien, is er een aperitiefnamiddag, 

... 

Maar wat februari vooral kenmerkt zijn carnaval en Valentijn. Jullie 

zullen dan ook kunnen genieten van een spetterend, overkoepelend 

carnavalsfeest en op Valentijn zullen we een ontbijtbuffet om         

duimen en vingers bij af te likken voorzien. 

We hopen jullie op deze manier weer een deugddoende maand te 

bezorgen. 

 

Vele groeten van team Leiemeers 







Animatie  
CORTRYCKPOORTE & VESTINGHE 

Beste lezer van ons favoriete blaadje 

 

Voila, alles is weer netjes opgeruimd, we konden maar niet genoeg krijgen van de gezellige 

Kerstsfeer. En dan de beloofde sneeuw die maar niet kwam, laat die mooie bomen nog 

maar wat staan. Gezellig winters! Nu alles terug is opgeborgen, krijgen we terug tijd om te 

genieten van de rust, een goed boek, een handwerkje, een kopje kruidenthee, een mooie 

wandeling in de natuur… Ook zin gekregen? Neem dan eventjes de tijd om je neer te vlijen 

in je luxe en geniet maar van je gloednieuwe boekske! 

 

Februari= Valentijn 

De etalages kleuren rood, onze livings in Huize Ter Walle krijgen ook een roze tintje.          

Valentijn is in aantocht. Een dagje waarop we onze geliefden extra in de bloemetjes zetten, 

en ook wij doen daar heel graag aan mee, elkaar graag zien dat is toch het mooiste wat we 

kunnen doen voor elkaar, niet? 

 

Februari= carnaval 

Het leukste feest van het jaar! Het wordt alweer een Ubergezellige periode in onze skihut. 

We gaan sneeuwbollen bakken, winterkoffies drinken, appelstrudel eten met een bolletje 

vanilleijs, carnaval vieren, leute  maken, een gezellig après ski avondfeestje met croques, 

en liters bier… daar zeggen we toch geen neen tegen hé! Zet dus je feestneus maar op. 

 

Terugblikje naar de heerlijke Nieuwjaarsperiode 

Geniet van de foto's! 

 



Nieuwjaarsreceptie  







Bingo! 

Verse soep 



Verjaardag Rose Anne & Rita 

Linda’s Nieuwjaarsbuffet 



Nieuwjaarsbal met 

King Georges 



Appelwafels  



Assistentiewoningen 
 

Een klein complimentje,  

Slapen in pas gewassen lakens,  

Je eerste kopje koffie ’s ochtends met de krant 

en tijd om ze helemaal uit te lezen,  

Een fonkelend vuurtje in de kachel,  

Het eerste sneeuwvlokje,  

Wakker worden en beseffen dat het weer weekend is,  

Een mooie zonsondergang,  

De eerste lentezon na een lange winter,  

Tijd om even niets te doen,  

Een hete kop chocolademelk op een koude winterdag,  

Vergeten geld ontdekken in een oude jas,  

De geur van vers gemaaid gras,  

Een stevige winterwandeling,  

Genieten op een terras op een zwoele zomeravond,  

Een lekker warm geurend bad,  

Warm binnenzitten als het buiten stormt,  

Een heldere sterrenhemel,  

Een glaasje sprankelende bubbels,  

En zoveel meer…  

Geniet ervan  

En van elkaar 

We wensen jullie een sprankelend 2023!  



 

De twee kaartnamiddagen die georganiseerd worden door Nicole op donderdag waren 

weer een succes. Ik kon zien hoe de bewoners in volle concentratie bezig waren bij het 

spelen. Bedankt Nicole, de bewoners vinden dit erg fijn!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten februari: 

 

- Sjoelbak en andere spelletjes op vrijdag 17 februari vanaf 14u door Nicole en        

Marine in het zaaltje op het 3de verdiep in de Rotonde 

- Kaartnamiddag op donderdag 9 februari en donderdag 23 februari om 14u30 door 

Nicole in het zaaltje op het 3de verdiep in de Rotonde  

- Het carnavalsfeest op donderdag 16 februari vanaf 14u in de polyvalente zaal 

(Bistro) van Huize Ter Walle  

 

Warme knuffels, 

Marine  





       

Walter Tarras vierde zijn         

verjaardag met een stukje taart 

Linda Vandenbussche werd op 28          

december 64 jaar! Hieperdepiep 

 Marie-Rosette Ramaut werd op 30     

december 89 jaar! Proficiat! Hoeraaa 

Germaine Vercruysse werd op 10         

januari 84 jaar! Hieperdepiep! 

Hoera! Gerda Vanlerberghe werd 

72 jaar op 13 januari!  



Joël Deschodt Walter Van Guyse Irène Dejonghe 

Stafke 
Etienne Devriendt 

Christiane Vermeersch 

Dina Dezitter 



Hoewel het een afscheid was,  

voelde dit niet zo aan.  

Aangezien we Charlot elke  

donderdagmorgen mee  

mogen verwelkomen in onze Rollatordans. 

 Is ook Loena nog bij elke feestje erbij om even 

tot bij ons te komen! 













Nieuwjaarsbal 





JARIGE BEZOEKERS ‘t VERMAAK: 

 

13/2     Cathérine Declercq      61 jaar 

 

JARIGE BEZOEKERS KLAVERDRIE: 

 

14/2  Jacqueline Foulon 88 jaar 

24/2  Cecilia Wolters 85 jaar 

25/2  Linda Huysentruyt 70 jaar 

25/2  Rita Van Elslande 76 jaar 



Beautysalon 

Manicure + lakken 

Gelaatsverzorging 

VALENTIJNSTIP! 

Cadeaubon om uw geliefde te laten verwennen 

met een schoonheidsbehandeling naar keuze. 

Vraag uw cadeaubon of boek een afspraak via 

onze dienst administratie. 



Personeel en vrijwilligers 

Nieuwe personeelsleden 

Jarige personeelsleden 

Jarige vrijwilligers 

02/02 Cindy Blomme    Zorgkundige ZT2 

03/02  Kim Ouhamma    Medewerker technische dienst 

08/02 Gloria Dum ez    OAO ZT2 

23/02   Annelies Vandevoorde  Medewerker CDV 

01/02 Paul Vanmoerkerke 

03/02 Lieve Markey 

06/02 Moniek Douterlungne 

28/02  Brigitte Vandaele  

Kelly Deduytschaver     Poetsvrouw 

Iris Hüber            Keukenhulp 

Melanie Vandevyvere     Poetsvrouw/ Zorgkundige in opleiding Zt1 

Julie Nys    Verpleegkundige ZT2 



Pastoraal 
Overlijdensberichten 

De heer 

Aimé Vandekerckhove 

weduwnaar van mevrouw Raymonde Debusschere    

Geboren te Menen op 7 maart 1931. 
Overleden Te Menen op 6 januari 2023  

Mevrouw 

Regine Bauduin 
Weduwe van Jean-Marie Seys  

Levenspartner van Badi 

Geboren op 8 september 1939 
Overleden te Menen op 10 januari 2023 

Mama van Fabienne Seys (Kinesist) 
 

De heer 

Michel Seynhaeve 

weduwnaar van mevrouw Georgette D’hondt 

Geboren te Menen op 26 december 1926 

Overleden te Menen op 20 januari 2023 



Mevrouw 

Ivette Ramon 

Weduwe van de heer Andre Vandamme 

Geboren te komen op 19 oktober 1934 

Overleden te Menen op 27 januari 2023 

De Heer 

Thooris Bertrand 

Echtgenoot van mevrouw Ingrid Oplynus 

Geboren te Wambrechies op 1 augustus 1945  

Overleden te Roeselare op 20 januari 2023 te 

De Heer 

Denis Monteyne 

Echtgenoot van mevrouw Cecile Bonnet 

(vrijwilliger) 

Geboren te Menen op 14 oktober 1939 

Overleden te Rumbeke op 31 januari 2023 



Braintraining 



 

 

Blijdschap   Relatie    Verkering 

Getrouwd   Rood    Verliefd 

Hart    Rozen    Vertrouwen 

Ketting    Samenzijn   Vlinders 

Knuffel    Trouwen   Vriendschap 

Knus    Valentijnsdag  Vuur 

Lachen    Verbonden 




