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Beste bewoner en familie,

Wanneer we aanbelanden in de maand maart associëren we dit

vaak met het einde van de winter. We ervaarden al op een paar

dagen een voorzichtige lentekriebel in de weersomstandigheden en

ogenblikkelijk zie je dat mensen opleuren. Het gevoel van de winter

achter ons te kunnen laten en volop uit te zien naar mooie dagen

geeft ons energie en goesting om dingen aan te pakken. We hopen

vurig dat dit gevoel ook jullie bekruipt en jullie mee uitkijken naar

wat komen gaat.

Nochtans is het einde van de winter voor altijd ook verbonden aan

het begin van de oorlog in Oekraïne, nu een jaar geleden. Naast het

vele menselijke leed op het front en omstreken, zijn de gevolgen

van deze agressieve daad nog steeds voelbaar. Na de Covid

pandemie kreunt de economie onder deze tweede mokerslag. We

kenden zes indexeringen op een goed jaar tijd. Het leven werd op

één jaar tijd een pak duurder. We staan met z’n allen voor grote

uitdagingen om er voor te zorgen dat iedereen nog in staat is om in

basisbehoeften te voldoen.

Wanneer we in deze periode het Facteurke klaarstomen en

terugkijken naar wat is geweest in ons huis en naar wat komt, dan

zijn we overtuigd dat ons aanbod heel divers is en voor elk wat wils.

We hopen dat we op die manier voor elk van jullie mee helpen

zorgen voor leuke herinneringen, warme ontmoetingen en

ontspannende dagen, ondanks mogelijke kopzorgen.

Dat is waar we voor staan: samen wonen en leven en mooie dagen

maken. Ook dit zorgt toch voor een leuke lentekriebel?

Geniet van deze editie van ons Facteurke.

Stefan Devlieger

Algemeen directeur



44



55



6

Jarige bewoners

01 maart - Jeanine Becqouye - 86 jaar

07 maart - Agnes Allewaert - 92 jaar

09 maart - Alma De Wolf - 91 jaar

12 maart - Maria Carpentier - 84 jaar

14 maart - Godeleine Cadet - 89 jaar

16 maart - Andre Vandenbroucke - 86 jaar

17 maart - Arlette Gadeyne - 66 jaar

20 maart - Lucienne Allaeys - 82 jaar

20 maart - Henri Castryck - 90 jaar

22 maart - Hedwig Truwant - 68 jaar

27 maart - Maurice Loncke - 91 jaar

29 maart - Aimé Van Oost - 88 jaar

29 maart - Marc Strubbe - 61 jaar

Jarige medewerkers

03 maart - Els Noyelle

04 maart - Nadine Coppein

06 maart - Joyce Lermyte

08 maart - Hasana Pushimi

08 maart - Agnita Bertier

11 maart - Joke Decrock

14 maart - Sakina Essia

16 maart - Mieke Beddeleem

19 maart - Martien Deman

26 maart - Catherine Versaevel

31 maart - Marina Debruyne

Jarige bewoners assistentiewoningen

13 maart - Godelieve Feryn - 91 jaar

18 maart - Freddy Deprince - 78 jaar

MAART
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FEBRUARI

Jarige bewoners assistentiewoningen

14 april - Jeanine Legrou - 81 jaar

23 april - Oswald Defever - 74 jaar

APRIL

Jarige medewerkers

01 april - Eveline Louf

02 april - Els Mollet

02 april - Mieke Notebaert

05 april - Liesbet Sticker

13 april - Marie-Claire De Cleer

14 april - Wendy Blanckaert

15 april - Tifany Van Eeckhoutte

19 april - Mieke Bekaert

21 april - Valerie Devos

21 april - Els Lobelle

22 april - Diana Van Wesemael

22 april - Ann Derycke

28 april - Nancy Vandenbussche

Jarige bewoners

04 april - Madeleine De Coene - 89 jaar

08 april - Maria Vandenbroucke - 80 jaar

09 april - Gerard Desmet - 93 jaar

16 april - Lucienne Derycke - 92 jaar

22 april - Maria Dubois - 92 jaar

24 april - Willy Gisquiere - 90 jaar

25 april - Marcel Turck - 88 jaar

27 april - Agnes Candaele - 89 jaar

28 april - Margriet Pauwelyn - 91 jaar

30 april - Alain Santini - 71 jaar
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Omdat we één grote familie vormen,

geven we je in deze rubriek graag wat familienieuws van personeel.
F
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Mevrouw Jeannette Boussauw, echtgenote

van Dhr Roger Vandewalle, geboren te

Lichtervelde op 21 januari 1935 en overleden

op 17 januari 2023.

Jeannette is de mama van Monique,

tewerkgesteld al zorgkundige in de nacht.

Laplace Celina (kringbegeleider op kring 1) en

haar echtgenoot werden op 25 december de

trotse ouders van een prachtige zoon.

Welkom op de wereld Alixio!

Dikke proiciat aan de kersverse mama en papa!

Carmen Nuyttens (verpleegkundige

op kring 1) werd op 17 januari voor de

derde maal oma. Proiciat aan onze

iere oma en opa en trotse ouders met

hun prachtige (klein)dochter "Lucie"!

De heer Joël Gouwy, weduwnaar van Mevr Magdalena Crombez, geboren te

Diksmuide op 22 augustus 1944 en overleden op 2 februari 2023. Joël is de papa

van Katrien Gouwy, vroegere kringcoach op kring 3.

De heer Roger Dequidt, weduwnaar van Mevr Lieve Oyaert, geboren te Veurne

op 3 oktober 1930 en overleden op 8 februari 2023. Roger is de papa van Carine

Dequidt, verpleegkundige op kring 2.

Mevrouw Dina Taillieu, echtgenote van Dhr Paul Vanneste, geboren te Geluwe

op 4 december 1926 en overleden op 18 januari 2023. Dina is de oma van Perla

Vanneste, verpleegkundige op kring 4.
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Naar aanleiding van een rondgang door ons

huis door het expertisecentrum dementie,

kregen wij enkele tips om onze leefruimte in de

Regenboog nog huiselijker te maken.

Maar ook vooral gericht op de bewoners met

dementie en wat het huidige interieur doet

met hun beleving. Het advies luidde om gezellige

hoekjes te maken met één thema. Alles kriskras door

elkaar zorgt voor bewoners met dementie voor heel

wat verwarring.

Zo gezegd, zo gedaan. De medewerkers sloegen de

handen in elkaar en trachtten al een poging te doen

om het voor de bewoners overzichtelijker te maken.

Wat denken jullie? Niet mis hé!

Changement decor

DE REGENBOOG - ZONNESTRAAL

Jaarlijks komen de 3 koningen ons

bezoeken. Onze bewoners waren juist met

een druppelglaasje aan het klinken op een

goede gezondheid. Het was een zoet

druppeltje met appelsmaak

(zonder alcohol). Het feit eens te kunnen

klinken samen is al een zaligheid op zich.

Drie koningen
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DE REGENBOOG - ZONNESTRAAL

Van een verfborstel een kerstmannetje maken was eens iets uniek. De steel

goed afwrijven en dan rood schilderen. De haren van de borstel was de baard

van de kerstman. Leuk om in de regenboog uit te hangen tijdens de

kerstperiode.

Knutselen

Herinneren jullie zich nog die lekkere

chocolaatjes die door Nadine

verkocht werd op haar kerstmobiel?

Wel, deze kwamen van de Fonkel. De

buddywerking voor personen met

jongdementie waarmee wij nu al

enkele jaren nauw samenwerken. Zij

deden de ‘schone geste’ om ons de

winst op deze chocolaatjes te geven.

Daarmee moesten we natuurlijk iets

leuks doen voor de bewoners met

dementie in ons huis. Meer bepaald

voor de bewoners van de

Regenboog en de Zonnestraal.

Ines kwam langs met haar piano en

gitaar en zorgde voor een gezellige

muzikale namiddag met liedjes uit de

tijd van toen. Die glinstering in de

ogen, daarvoor doen we het toch

elke dag opnieuw.

Muzikale namiddag
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AVONTUREN VAN MESSI
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