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Voorwoord 

 

Dag Allemaal, 

De eerste warme dagen doen hun intrede. Hoopvol kijken we uit naar 

mooie zomermaanden.  

De pandemie lijkt te keren, de cijfers gaan de goede kant op en de 

vaccinatiecampagne loopt volop.  

We maken voorzichtige plannen voor de komende periode. De 

vrijwilligers staan klaar om te gaan wandelen, de bus is voorzien voor 

een bedevaart naar Dadizele in september, we maken een uitstap 

met een treintje. Ook het gewone leven in huis komt terug op gang.  

Het bouwproject loopt op zijn einde.  In een volgende fase worden de 

tuin en de omgeving aangepakt. Van zodra het kan gaan de deuren 

open. We geven hier snel nieuws over via aparte communicatie.  

 

Ondertussen zijn we achter de schermen volop bezig om de visie van 

ons woonzorgcentrum op punt te zetten. In dit traject worden 

bewoners, de leden van het Bestuursorgaan, de medewerkers, 

vrijwilligers en familie betrokken. Op basis van deze visie bouwen we 

verder aan de thuis voor de bewoners van vandaag en morgen 

 

Veel leesplezier, 

Lien Vandamme 

 



 

 

 

 

 

 

Nelly Vuylsteke 

 
 
Op 22  februari mochten we Nelly 
verwelkomen in ons woonzorgcentrum.  
Nelly is 82 jaar en afkomstig van Klerken.  
Na haar huwelijk met Albert Despeghel 
verhuisde ze naar Staden.  
 
Nelly is een grote fan van wielrennen en was 
vroeger aangesloten bij een 
wielertouristenclub waar ze veel mee op 
uitstap ging. Haar hobby's bestaan verder uit breien, haken en 
knutselen. Daarnaast geniet ze erg van muziek en komische 
programma’s op televisie. 
 
 
Nelly, we heten je van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bertha Joseph 

 
 
Op 30 maart kwam Bertha bij ons wonen. 
Bertha is 90 jaar en was getrouwd met  
Henri Vandenbulcke. Samen hebben ze  
6 kinderen, 4 dochters en 2 zonen.  
Ze is de schoonzus van Valeer 
Vandenbulcke die bij ons op het gelijkvloers 
woont. Bertha is afkomstig van Torhout en 
woonde naar huwelijk in Westrozebeke. 
Sinds enkele jaren woonde ze in 1 van onze 
assistentiewoningen.  
Vroeger is ze altijd huisvrouw geweest en schoot ze ter hulp 
waar nodig. Poetsen en opruimen waren voor haar een hobby. 
Verder ging ze ook wel graag eens de stad in om wat te 
winkelen of kon ze genieten van het breien. 
 
 
Bertha, hartelijk welkom! 

 

 

 



Je blijft bij ons 

Ik kan je niet meer zien  

achter de wolk van tijd. 

En toch,  

als ik mijn ogen sluit 

dan ben je daar 

in duizend beelden 

en verhalen. 

Kris Gelaude 

 

 

 

Wij namen afscheid van Agnes Gellinck 

geboren op 22 juli 1936 en gestorven op 4 mei 2021 
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Van Paula Vandenabeele  

geboren op 11 april 1940 en gestorven op 5 maart 2021 

 

 

 

En van Walter Vandevyvere 

geboren op 3 juli 1944 en gestorven op 20 mei 2021 

 



 

Mei-maand = Maria-maand 
Liefdevolle Maagd Maria, 

gedenk dat men nooit heeft gehoord,  

dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, 

verlaten is geworden.  

Aangemoedigd door dit vertrouwen,  

komen wij tot U  

met onze zorgen.  

Versmaad onze gebeden niet, 

maar neem ze goedgunstig aan  

en wil ons verhoren,  

o lieve Maagd Maria. 

Naar: Bernardus van Clairvaux 

 

Wees gegroet Maria, 

vol van genade, 

de Heer is met U, 

gezegend zijt gij  

boven alle vrouwen 

en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.  

Heilige Maria, Moeder Gods, 

bid voor ons, arme zondaars, 

nu en in het uur 

van onze dood. Amen.  

 



Op dinsdag 4 mei 2021 zouden we ‘de ommegang doen’ in 

Westrozebeke. Wegens het slechte weer kon dit niet 

wandelend doorgaan. Als alternatief boden we op beide 

verdiepingen een digitale ommegang aan. Met tekst, gebed, 

muziek en de foto’s van de kapelletjes konden we toch de weg 

gaan.  

Op tocht gaan, de ommegang doen, is op weg gaan naar 

hetgeen ons hart verlangt: geluk, toekomst, geborgenheid.  

Het is de blijdschap ervaren dat na iedere bocht op onze 

levensweg een nieuw landschap zich opent en na elke 

heuveltop een wijds gezicht zich openbaart.  

Het is de vreugde ervaren van thuis te komen bij een Moeder, 

die de deur voor ons opent op Gods eeuwige liefde.  

Het is onze pijn en vreugde, onze zorgen en vragen 

toevertrouwen aan Maria, onze Hemelmoeder, opdat zij ons 

geleide naar God, ons aller Vader.  

We bidden bij de staties van de zeven smarten van Maria.  

Tot besluit van de ommegang staan wij stil bij het kruis  

van Jezus. 



MONDZORG 

 

Marie- Laure, mondzorgreferente kwam een woordje uitleg 

geven over de werkgroep mondzorg en wat er rond mondzorg 

in ons woonzorgcentrum gedaan wordt. 

 

 

Onze visie op mondzorg steunt op de algemene visie van ons 
woonzorgcentrum. Goede mondzorg kadert binnen 
kwaliteitsvolle zorg op maat van de bewoner.   
We gaan in overleg met de bewoner en hebben respect voor 
zijn wensen en verwachtingen. Goede mondhygiëne zorgt voor 
een comfortabel gevoel en welbevinden. Het voorkomt 
gezondheidsproblemen en pijn.  
 
We ondersteunen en stimuleren de bewoners bij het uitvoeren 
van de mondzorg en hebben hierbij respect voor zijn 
autonomie. 
 
Het woonzorgcentrum voorziet voldoende middelen, ruimte en 
opleiding voor het mondzorgteam en alle medewerkers. Het 
mondzorgteam is in staat om alle medewerkers en de bewoners 
te ondersteunen bij het bieden van goede mondzorg.   

 

 



INFO VOEDING 

 

Voeding is een belangrijk aspect in het leven; het is iets 

waarvan we genieten en zelfs naar uitkijken. Daarom zijn we 

vanuit de werkgroep voeding bezig om een visie hieromtrent uit 

te werken. We willen meer stilstaan bij de diëten van de 

bewoners en ons de vraag stellen of ze wel altijd zinvol zijn.   

Wij stellen in eerste instantie de vraag aan de bewoner zelf of 

hij zijn dieet nog wel wil volgen en in welke mate. “Moet dit zo 

strikt opgevolgd worden of kan de bewoner ook gewoon 

genieten van een stukje taart?” In tweede instantie bespreken 

we dit met zowel de familie als de arts. In het vervolg wordt dit 

gedaan bij alle bewoners die bij ons komen wonen. 

Graag zorgen we ook voor meer variatie en keuze 

mogelijkheden in de voeding. ’s Morgens kunnen bewoners 

kiezen tussen meerdere soorten beleg en brood. Op de 

feestdagen zal er een biscuit aangeboden worden. Ook komt er 

meer variatie in de taarten of het gebak op zondag.  

Vanuit de vernieuwde visie van het woonzorgcentrum zoeken 

we in de toekomst samen met de medewerkers om de 

keuzevrijheid voor de bewoners nog meer uit te breiden. 

De bewoners die een leuk idee hebben voor een bepaalde 

maaltijd of dessert, kunnen dit altijd melden aan iemand van het 

personeel. Onze koks kijken wat er mogelijk is om jullie 

gerechten eens klaar te maken.  

 

Met smakelijke groetjes, Werkgroep Voeding 

 

 



ACTIVITEITEN 

Enkele bewoners beschilderden witte keien om deze te 

verstoppen in het dorp. De persoon die deze steen dan vindt, 

kan deze houden of opnieuw verstoppen op een andere plaats. 

 

 

 

  



Samana kwam langs met een cadeautje voor Pasen.  



We brengen de lente in huis met het planten van nieuwe 

bloemen. 

 

 



 

 

 

  

-Fijne Moederdag - 



 

 

BEWONERS LEEFGROEP 2 



  

Er werd tafelversiering 

gemaakt voor het feestmaal 

van 20 mei. 



Feestmaal 20 mei 



Week van de valpreventie :  

19 tot 23 april 
 

 

 

  

Rust Roest 



 



ENKELE SFEERFOTO’S VAN DE VELE ACTIVITEITEN  

EN LEKKERNIJEN 

IN HET DAGVERZORGINGSCENTRUM  
  



PUZZELEN 

 

  



VERJAARDAG CHAUFFEUR MARC 

  



VERSCHILLENDE  ACTIVITEITEN in ‘t Westrozeke 

 



 



 

 

 

  



Zomerse tiramisu met aardbeien 

 

Ingrediënten 

• 1 pak lange vingers 

• 250 gr aardbeien   

• 170 Griekse yoghurt 

• 250 gr mascarpone 

• 50 gr poedersuiker 

• 1 klein stukje witte 
chocolade 

• 100 ml witte wijn 

• 1 eetlepel jam 
 
Bereiding 

• Mix of klop de mascarpone en de Griekse yoghurt door 
elkaar tot er geen klontjes meer in zitten.  

• Klop dan ook de jam en poedersuiker er door.  

• Zet het mengsel even in de koelkast.  

• Doe de zoete witte wijn in een diep bordje en doop de 
lange vingers er kort in en leg dan 4 stuks naast elkaar op 
een bordje. Doe dit ook op de andere bordjes. 

• Snijd ongeveer de helft van de aardbeien in dunne plakjes 
en leg deze op de lange vingers.  

• Schep dan wat van het mascarpone mengsel er op.  

• Dek af met 2 in wijn gedrenkte lange vingers. Schep hier 
wat van het mascarpone mengsel op (houd de lange 
vingers bij elkaar zodat ze er niet af glijden). 

• Snijd de rest van de aardbeien in kleine stukjes en verdeel 
over de tiramisu.  

• Rasp er op het laats nog wat witte chocolade over. 
Serveer direct of bewaar max 1 dag in de koelkast.  

 
Tip: voor een alcoholvrije variant vervang je de wijn door 
appelsap. 
 



Verjaardagen bewoners 

 

 

JUNI 

01/06  Ivonna Vandromme 

14/06  Linda Vandecandelaere 

15/06  Luc Hoflack 

19/06  Cecilia Vanbelle 

24/06  Emma Bossuyt 

 

 

JULI 

03/07  Walter Vandevyvere 

14/07  Adrienne Van Autreve 

14/07  Alexander Howie 

15/07  Jacqueline Vandenbroere 

22/07  Georgette Verslype 

24/07  Roger Alleweireldt 

24/07  Marcel Laureyn 

26/07  Nelly Vuylsteke 

 

AUGUSTUS 

09/08  Lydia Samijn 

14/08  Marie-Rose Messiaen (DVC) 

28/08  Elza Goddeeris 

 

 

 

  



Verjaardagen medewerkers 

 
 

JUNI 
 
8 juni    Osato Osaretin  
9 juni    Tine Schier  
22 juni    Nathalie Hoornaert  
26 juni    Isabelle Uzeel  
27 juni    Nancy Brabant  
28 juni    Barbara Debruyne  
 

JULI 
 
1 juli    Katleen Theuninck  
7 juli    Lien Vandamme  
14 juli    Kimberly Demonie  
15 juli    Damien Claeys  
20 juli    Sarah Bouckenooghe  

 
AUGUSTUS 
 
7 augustus   Sofie Berten  
10 augustus   Lynn Hofkens  
15 augustus   Sarah Depoorter  
19 augustus   Nathalie Bettens  
23 augustus   Romina Staelens  
27 augustus   Marie De Brabander  
29 augustus   Cindy Vercruysse  
 

 

 

  



Personeelsnieuws 
 
 

Op 15 februari werd Shauni Marcus  
(zorgkundige leefgroep 2) mama van een zoontje Ayden. 

 
Op 28 februari ging Siel Ghesquiere  

(coördinator DVC) uit dienst. 
 

Op 17 mei kwam Elke Delbeke in dienst als 
orthopedagoog in het woonleefteam. 

 
Op 5 juli komt Lies Vuylsteke in dienst als  

coördinator voor het DVC. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Medewerker in de kijker  

 

Naam: Kelly Berghman 
    
Beroep: Onderhoudsmedewerker 
 
Wanneer ben je hier begonnen met werken?   
14 september 2020  
 
Herinner je je nog iets van je eerste dag? 
Ik werd goed ontvangen en begeleid door mijn collega’s.  
De eerste dag vond ik het spannend en leuk tegelijkertijd. 
Vroeger had ik hier nog gewerkt dus ik was ook wel benieuwd 
om iedereen terug te zien. 
 
Dagelijkse routine:  
Samen met mijn collega’s de kamers, leefruimtes en het 
gebouw onderhouden. Ook het sociale hoort erbij wanneer 
bewoners in hun kamer zijn terwijl we poetsen, dan maken we 
graag een praatje of bieden we hulp wanneer het nodig is. 
 
Vertel iets over jezelf: (kinderen, getrouwd, hobby’s, 
interesses, lievelingseten, droombestemming, etc) 
Ik ben 31 jaar en ben al 9 jaar samen met mijn vriend Davy.  

We hebben 2 kinderen, Femke (12 jaar) en Ivy (4 jaar). Ikzelf 

ben afkomstig van Ieper, maar we wonen in Oostnieuwkerke. 

Specifieke hobby’s heb ik niet, maar ben wel graag bezig met 

muziek en ga geregeld naar een optreden. 

Wat wij graag doen als gezin is met de caravan eropuit trekken, 

dit doen we elk jaar naar Luxemburg. Kamperen vinden wij 

enorm leuk, en de avontuurlijke wandelingen zijn top! 

Ooit zou ik graag eens op reis gaan naar Australië, Amerika en 

Schotland. 

 



Belangrijke gebeurtenissen uit het jaar 1971 – 50 jaar geleden 

 

1 januari 
In ons land wordt de BTW ingevoerd. Deze belasting over de 
toegevoegde waarde wordt gegeven op de verkoopprijs van 
een product. Voordien bestond er een omzetbelasting. 
 
 
15 maart 
Jean-Pierre ‘Jempi’ Monseré sterft op 22-jarige leeftijd tijdens 
een kermiskoers van Retie in Lille. De wielrenner, geboren in 
Roeselare, werd in 1970 nog wereldkampioen. Enkele jaren 
later zal zijn zoon Giovanni, dan 7 jaar, ook sterven wanneer hij 
op de fiets wordt aangereden door een auto. 
 
 
18 juli 
Eddy Merckx wint voor de 3e keer in zijn carrière de Ronde van 
Frankrijk.  
 
 
27 oktober  
Belgisch Congo wordt hernoemd. Het land kiest voor de naam: 
Zaïre wat vertaald wordt als Grote rivier. Deze naam blijft in 
gebruik tot 1997.  
 
 
20 december 
De organisatie ‘Artsen Zonder Grenzen’ wordt opgericht nadat 
het Rode Kruis tijdens de burgeroorlog in Nigeria geen 
toestemming krijgt om hulp te verlenen. Twee Franse artsen 
vinden dat tijdens oorlog iedereen recht heeft op hulp en richten 
hun eigen organisatie op.  
  



 
 

    BTW op de verkoopprijs 

 
 
 
 
   Jean-Pierre ‘Jempi’ Monseré 
     1948 – 1971 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Eddy Merckx wint de ronde   
   van Frankrijk 

 
 

 

 

  De vlag van Zaïre 

 

 

     

   

 

 

      Opgericht 20/12/1971 



Winnaar 

 

De winnaar van het spel uit de vorige huiskrant is 

Cecile Verhelst 

 

Proficiat!!! 

 

 

 

 

http://www.ejv.be/sites/default/files/nieuws/winnaar.jpg


Vul deze woordzoeker in en geef het af aan het onthaal of 

deponeer het in de witte brievenbus (naast het onthaal). Je 

maakt kans op een prijs! 



Vrijwilligers terug in actie 

 

Sinds enkele weken kunnen de vrijwilligers ons weer bijstaan in 

wat ze zo graag en zo goed doen: een helpende hand zijn, in  

groepsactiviteiten, in feestfestijnen, bij het wandelen en zoveel 

meer. 

De crea-werkgroep die de gangen mooi versiert, mocht reeds 

wat vroeger langskomen, maar sinds eind april kunnen ook 

andere vrijwilligers terug hun steentje bijdragen.  

Zo zijn we recent weer van start gegaan met het wandelen. 

Helaas is het weer niet altijd ideaal, toch zijn we blij dat zoiets 

terug kan georganiseerd worden na een jaar waarin dit allemaal 

niet mogelijk was. 

We zijn blij dat de vrijwilligers ons niet vergeten zijn en ons 

opnieuw zo talrijk willen helpen. Uiteraard moeten we nog altijd 

rekening houden met de coronamaatregelen en zijn niet alle 

soorten activiteiten op de dag van vandaag al terug mogelijk. 

We hopen dat de coronacijfers positief blijven evolueren en dat 

de vrijwilligerswerking steeds verder kan worden uitgebreid. 

We bedanken de vrijwilligers die reeds kwamen helpen en 

hopen dat we jullie de komende maanden steeds opnieuw 

kunnen en mogen verwelkomen! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Naam:………………………………………………………………… 

In het woonzorgcentrum OLV Ter Westroze staan wij open voor 

suggesties, opmerkingen of klachten. U kunt met uw vragen terecht 

bij de medewerkers van het woonzorgcentrum. Op het kastje vlakbij 

het onthaal is het blauwe suggestieboekje te vinden en in het krantje 

is steeds een suggestieformulier opgenomen. Het formulier kunt U 

afgeven aan het onthaal of deponeren in de witte brievenbus.  

De afdelingsverantwoordelijken Anja of Tine zijn ook bereikbaar om 

op uw vragen te beluisteren en zoeken mee naar passende 

antwoorden.  

Indien u een melding wil maken bij de ombudsdienst dan kan U 

terecht bij Leen Descamps, U kunt steeds een afspraak maken.  

Leen is te bereiken in haar bureel, op het nummer 051/59 12 70 of 

via leen.descamps@terwestroze.be. U kunt ook steeds aan een 

medewerker vragen om haar eens langs te laten komen.  

Uiteraard kunt U ook terecht bij de directeur Lien Vandamme,  

ze staat steeds open om met U in gesprek te gaan.  

U kunt suggesties, opmerkingen of klachten anoniem formuleren 

maar wij geven de voorkeur aan een open communicatie. We gaan 

het liefst met U in gesprek om samen tot een oplossing of tot 

antwoorden op uw vraag te komen.  

We engageren ons om steeds te reageren op uw vragen of 

suggesties. We maken een schriftelijke neerslag en doorlopen met  

U het stappenplan als het over een klacht gaat.  

Wij bouwen samen aan een aangename woon- en leefomgeving in 

het woonzorgcentrum OLV Ter Westroze.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjF9bax8JPlAhXEKlAKHRScDd8QjRx6BAgBEAQ&url=https://thecleanexperience.nl/568-2/&psig=AOvVaw1MnAw8emZW-_IbL4BbkXcf&ust=1570871966265173


Suggestieblad 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Naam:  ……………………………………………………………….  

 

Datum: ……………………………………………………………....  

 

Hebt u suggesties omtrent de dienstverlening in ons huis, dan 

willen wij dat graag van u vernemen.  

 

Dit blad kunt u afgeven bij :                                                                                     

o Ombudsdienst – Leen Descamps 

o Deponeren in de witte brievenbus aan het onthaal 

 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

____________________________ 
 



 

Activiteiten: 

JUNI: 

Vrijdag 11 juni: Heilig Hartviering 

JULI: 

Woensdag 28 juli: Verjaardagsfeest 

 

 

Tijdens de maanden juni, juli en augustus zal er elke  

week bij mooi weer een wandeling worden ingepland.  

De planning hiervoor wordt nog doorgegeven. 

 

 


