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Voorwoord 

 

Dag allemaal, 

 

We genieten momenteel van een mooie nazomer. De zon doet ons 

allemaal veel deugd. Dankzij de vrijwilligers konden de bewoners 

genieten van een mooie september wandeling in Westrozebeke.  

We hopen op nog enkele extra zonnige dagen. 

Ondertussen zijn we de nieuwe ruimtes al wat gewoon. Iedereen heeft 

zijn plekje in de livings gevonden. Het is een plaats van ontmoeten en 

ontspannen. De mensen die naar het centrum voor dagverzorging 

komen zijn ook tevreden met de lichtrijke ruimte. Ze voelen zich er al 

thuis. Samen met ons kijken ze uit naar de aanleg van de omgeving 

rond het gebouw. De werken starten eind september.  

De kamers voor kortverblijf zijn ondertussen ook in gebruik genomen. 

We mochten reeds een aantal bewoners ontvangen.  

In dit krantje kun je lezen dat we de moeilijke corona periode stilaan 

wat achter ons kunnen laten. Met de nodige voorzichtigheid kunnen 

we meer grotere groepsactiviteiten organiseren. We zijn dan ook 

dankbaar dat de vrijwilligers terug bij ons komen. De cafetaria is terug 

open met een extra opening op woensdagnamiddag. Kom gerust eens 

een kijkje nemen. De vrijwilligers zullen u graag bedienen.   

 

Veel leesplezier, 

 

Lien Vandamme   

 

 



 

 

 
 

Maurits Debeuf 

 
Op 18 mei mochten we Maurits 
verwelkomen. Maurits is 84 jaar en is 
afkomstig van Passendaele. De laatste 20 
jaar heeft hij in Westrozebeke gewoond. Hij 
is getrouwd met Maryvonne en samen 
hebben ze 4 kinderen.  
Vroeger was Maurits wever van beroep. 
Voordat Maurits bij ons kwam hij naar het 
Dagverzorgingscentrum.  
Met kruiswoordraadsels en televisie kan hij gemakkelijk een 
dag vullen. Alsook fietsen en kaarten doet hij graag. 
 
Van harte welkom Maurits! 
 
 

Odetta Commeine 

 
Op 3 juni mochten we Odetta verwelkomen. 
Odetta is 88 jaar en is afkomstig van 
Rumbeke. Ze was getrouwd met Hubert 
Decaestecker en hebben samen 2 kinderen.  
Odetta was vooral huisvrouw maar werkte 
soms ook in de fabriek en als poestvrouw. 
Hiernaast was ze ook vrijwilliger in het 
woonzorgcentrum. Odetta houdt van breien 
en is graag buiten. 
 
Odetta, we heten U van harte welkom! 



Maria Claes 

 
Op 16 juni mochten we Maria bij ons 
verwelkomen. Maria is 86 jaar en afkomstig 
uit Gits. Ze was getrouwd met Justin Agten 
en samen hebben ze twee zonen, Guy en 
Luk. Maria werkte vroeger als verpleegster.  
Vroeger was Maria een  zeer sportief 
persoon, ze ging petanquen, badmintonnen, 
wandelen. Ook kaarten is een heel grote 
hobby van haar. Ze was aangesloten bij 3 kaartclubs.  
Verder heeft ze een grote interesse in schilderen, knutselen en 
gezelschapsspelletjes spelen.  
 
Maria, we heten je van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 

Cyriel Vercaigne 

 
Op 26 juli mochten we Cyriel verwelkomen. 
Cyriel is afkomstig uit Staden en woonde 
daar. Hij was elektricien van beroep. 
Daarnaast is hij een dierenvriend en houdt hij 
van tuinieren. In het algemeen is Cyriel graag 
buiten. Tijdens deze activiteiten luistert hij 
graag naar oude muziek. Het liefst muziek 
van de jaren 60. 
 
Cyriel, van harte welkom! 
 
 



Maria Lefever 

 
Op 26 juli mochten we Maria verwelkomen bij 
ons. Maria is 85 jaar en afkomstig van 
Westrozebeke. Ze was getrouwd met Roger 
Geirnaert en hebben samen 2 zonen. 
Maria heeft veel geschilderd, geboetseerd en 
genaaid, dit doet ze dan ook graag in haar 
vrije tijd. Maria zit graag in de groep en slaat 
graag een babbeltje 
 
Maria, we wensen u van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 

Agnes Degryse 

 
Op 2 augustus mochten we Agnes 
verwelkomen. Agnes is 82 jaar en afkomstig 
van Oostnieuwkerke. Ze was getrouwd met 
Georges Degryse en hebben samen 3 
dochters: Carine, Catherine, en Christine.  
Agnes is een huismuis maar een zeer sociaal 
persoon en maakt graag eens een praatje. 
Ook kijkt ze graag naar de televisie, onder 
andere: Ment TV, thuis, FC De Kampioenen, en Switch.  
 
Agnes, van harte welkom bij ons! 

 

  



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 Jenny Reynaert  

geboren op 23 sept. 1925 en gestorven op 26 mei 2021.  

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/rood-paarse-lucht-slecht-nieuws/&psig=AOvVaw2aVHjLPKB3OQTdYfd-Xmhx&ust=1606378647739000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDo4uuhne0CFQAAAAAdAAAAABA-


Van Linda Vandecandelaere  

geboren op 14 juni 1956 en gestorven op 28 mei 2021 

 

 

Van  Fernande Biebuyck 

geboren op 3 maart 1923 en gestorven op 24 juni 2021 

 



Van André D’Hulster,  

geboren op 24 sept. 1937 en gestorven op 30 juni 2021. 

 

Van Marie-Rose Van Hee 

geboren op 22 april 1931 en gestorven op 5 aug. 2021. 

 

  



 

 

Van  Missiaen Marie Rose 

geboren op 14 aug. 1957 en gestorven op 12 juli 2021. 

Marie Rose kwam naar ons dagverzorgingscentrum. 

 

 

 

 

 

En van  Vanallemeersch Marcella  

geboren op 16 juni 1936 en gestorven op 5 aug. 2021. 

Marcella verbleef bij ons in kortverblijf. 

 

 



Pastoraal 

Wegens corona stonden er het afgelopen jaar en langer amper 

nog pastorale groepsactiviteiten op de kalender. Geen 

eucharistie in de kapel, geen bedevaart in de maand mei, geen 

gemeenschappelijke ziekenzalving, geen herdenking voor de 

overleden bewoners en noem maar op. MAAR vanaf september 

brengen we hier verandering in!!! 

 

Vanaf september terug elke eerste maandag van de maand 

een eucharistie in de kapel om 16u (met een priester en de H. 

Communie).  

 

In oktober gaan we op bedevaart. (donderdag 7 oktober) 

 

In november volgt een herdenkingsdienst.  

(woensdag 3 november)  

 

In december vieren we Kerstmis. (woensdag 22 december) 

 

Volledig vrijblijvend word je voor al deze pastorale activiteiten 

uitgenodigd. Hopelijk kunnen we opnieuw talrijk gemeenschap 

vormen en samen vieren en danken.  

 



Bedevaart naar Dadizele 

Donderdag 7 oktober 2021 

 
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we in 
de maand mei op bedevaart. Wegens 
corona kon dit 2 jaar na elkaar niet 
doorgaan in de meimaand. Aangezien 
we op donderdag 7 oktober 2021 het 
feest vieren van Onze Lieve Vrouw 
van de Rozenkrans, gaan we alsnog 
op bedevaart dit jaar.  
Een bedevaart is een reis die je maakt 
met als doel een religieus eindpunt 
(bedevaartsoord) van je eigen geloof. 
Iemand die op bedevaart gaat noemt 
men een pelgrim. 
 
 
We hebben voor de Basiliek van Dadizele gekozen. We gaan er 
naartoe om te bidden, te danken, iets te vragen of omdat we 
het als steun ervaren doorheen ons leven.  
De Basiliek van Dadizele (zie foto) is toegewijd aan  
Onze-Lieve-Vrouw en heel centraal in de Basiliek staat dan ook 
het beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind. 
 
 
Praktisch: 

- In september krijgen alle bewoners van het 
woonzorgcentrum en de assistentiewoningen een 
uitnodiging met meer uitleg en een inschrijvingsstrookje.  

- Dankzij de liftbus kunnen ook enkele bewoners blijven 
zitten in hun rolwagen.  

- 1 familielid kan mee om te begeleiden. 
- We vertrekken kort na de middag en zijn tegen de avond 

terug.  
 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basiliek_van_Onze-Lieve-Vrouw_van_Dadizele_31-08-2010_16-20-16.jpg


(Achtergrondinfo verwerkt uit Wikipedia) 

De Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Dadizele is toegewijd 
aan Onze-Lieve-Vrouw en opgetrokken in neogotische stijl. De 
eerste steenlegging gebeurde op 8 september 1857 en op 1 
september 1867 werd de eerste heilige mis opgedragen. Paus 
Leo XIII kende op 31 januari 1882 aan de kerk van Dadizele het 
statuut van basiliek toe: naast de Heilige Bloedkapel te Brugge, 
de enige basiliek in het bisdom Brugge. 

De basiliek verving een 15e-eeuwse laatgotische 
bedevaartskerk. Ze werd gebouwd ter gelegenheid van de 
afkondiging van het dogmaverklaring van de Onbevlekte 
Ontvangenis van Maria op 8 december 1854, op initiatief van 
bisschop Joannes-
Baptista Malou. Dadizele 
was reeds in de 14e 
eeuw een bekend 
bedevaartsoord. 

Het 15e-eeuws albasten 
beeld van Onze-Lieve-
Vrouw met Kind 
(genoemd: Onze-Lieve-
Vrouw van Dadizele) is 
prominent in de kerk 
aanwezig. 

De basiliek wordt druk bezocht tijdens de bedevaarten in de 
maanden mei en oktober.  

Het praalgraf van de voornaamste burger van Dadizele,  
Jan van Veerdeghem, die beter bekend is als Jan van Dadizele, 
bevindt zich in de crypte van de basiliek. Hij werd in 1479 tot 
ridder geslagen door aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en 
werd in 1481 te Antwerpen op laffe wijze vermoord. Hij speelde 
een voorname rol in de beheersing van de conflicten tussen de 
aartshertog en de steden en tussen de aartshertog en de 
Franse koning Lodewijk XI. 
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Bezoek kleuterschool 

 

 



Uitstap treintje 



Thé dansant 

 



Bezoek dansschool Donatha 



Samana zomerdruiven 

 



Wandelen 

 

 



Feestmaal 



Opening nieuwe leefruimtes 



WK voetbal 



Centrum voor dagverzorging ’t Westrozeke 

 

De zomer bracht veel nieuwtjes met zich mee! 

 

Op maandag 5 juli mochten we een nieuwe coördinator van het 

centrum voor dagverzorging verwelkomen. Lies Vuylsteke is 

ergotherapeut van opleiding en zal samen met vaste 

medewerkster Sylvia Lottegier instaan voor het DVC.  

Naast een nieuwe medewerkster mochten we ook nog het 

nieuwe centrum leren kennen. Op maandag 12 juli namen wij 

onze intrek in het gloednieuwe dagverzorgingscentrum. Voor 

zowel de bezoekers als de medewerkers was dit even wennen, 

maar na een weekje proefdraaien hadden we volledig onze 

draai gevonden.  

We zijn gestart met een opening van het nieuwe DVC en 

natuurlijk kan hierbij een hapje en een drankje niet ontbreken.  

      

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uitstapjes 

Tijdens de zomer genieten we ook van het buitenzijn. Spijtig 

genoeg moesten we het stellen met een mindere zomer wat het 

weer betreft, maar dat hield ons niet tegen om eropuit te 

trekken. Naast de vele dorpswandelingen waarbij we genieten 

van de mooie omgeving die Westrozebeke ons te bieden heeft, 

zijn we nog enkele andere plaatsen gaan bezoeken. In de 

maand juni trokken we naar de Menenpoort in Ieper terwijl we in 

augustus een gezellig terrasje gingen doen te Rhodesgoed in 

Izegem en de tuin van chauffeur Luc mochten gaan 

bewonderen.  

 

 

Herfstplannen  

Met het afscheid van de zomer kijken we uit naar wat de herfst 

ons allemaal zal brengen. We zullen er minder kunnen op uit 

trekken, maar dat geeft dan weer tijd en ruimte voor andere 

leuke activiteiten. We maken het binnen gezellig met een crea-

activiteit rond het thema herfst. Daarnaast staan er ook nog 

enkele kook- en bakactiviteiten op het programma waaronder 

het maken van een overheerlijke pompoensoep. En van 

pompoenen gesproken, zal het opnieuw tijd worden op het 

einde van oktober voor een portie Halloween. Samen zullen we 

enkele pompoenen voorzien van een gek gezicht. Kortom een 

herfstperiode gevuld met allerlei leuke activiteiten en dat 

allemaal in goed gezelschap natuurlijk. 



Momenteel hebben ruim 50 miljoen mensen wereldwijd 

dementie. Naar verwachting zal dit aantal verdrievoudigen tot 

152 miljoen in 2050. In België zijn er momenteel ruim 220 000 

mensen waarbij de diagnose werd vastgesteld. Om al deze 

mensen een hart onder de riem te steken en niet te vergeten 

dementie wat ze met een mens en zijn omgeving doet, wordt er 

op 21 september naar jaarlijkse gewoonte de 

Werelddementiedag georganiseerd. Op deze dag zullen wij 

allemaal een Vergeet-mij-niet-sticker dragen om ons hieraan te 

herinneren en er nog eens extra bij stil te staan. 

 

 

Vergeet mij niet 
ook al ben ik jou  

ogenschijnlijk  

wel vergeten. 

 

Vergeet mij niet 

en wees 

mijn herinnering 

in het niet meer weten. 

 

Vergeet mij niet  

wanneer ik 

voorgoed van je 

ben heen gegaan. 

 

Vergeet mij niet 

en laat mij 

door herinneringen 

voortbestaan. 

  



Verjaardagen bewoners 
 

September 

1 september   Roger Vermeulen (Flats) 

12 september  Yvonne Van Robaeys 

12 september  Gilbert Demaiter 

12 september  Gery Pennynck 

25 september  Paula Willaert 

30 september  Odetta Commeine 

30 september  Simonne Geeraert 

 

 

Oktober 

1 oktober   Cyriel Vercaigne 

28 oktober   Godelieve De Grande 

30 oktober   Walter Vanden Bulcke 

 

 

November 

7 november   Emma Assez 

10 november   André Callewaert (flats) 

19 november   Godelieve Stratsaert 

29 november   Alice Beirens 

 



Personeelsnieuws 
 

Op 25 mei 2021 werd Jolien Vanmechelen  

(logistiek medewerker)  

voor de 2de keer mama van een zoontje Timothy. 

 

Op 30 mei 2021 is de schoonvader van Ingrid Espeel  

(pastoraal werker) overleden. 

 

Op 23 juni 2021 is de mama van Lies De Winter  

(animator) overleden. 

 

Op 1 september komt Karim Masscho  

tijdelijk het onderhoudsteam versterken. 

 

Op 7 september 2021 start Joyce Alliet  

als verpleegkundige op leefgroep 2. 

 

Op 30 september gaat Mireille Thevelein (zorgkundige nacht)  

op welverdiend pensioen na 43 jaar dienst. 

 

Op 31 oktober gaat Nancy Debaenst (verpleegkundige nacht)  

uit dienst. 

 

 

 



 

In de kijker 

Naam: Claeys Damien    

Beroep: Keukenverantwoordelijke kok 

Wanneer ben je hier begonnen met 

werken?   

Als ik mij niet vergis was dit ergens in maart 

of april. 

Herinner je je nog iets van je eerste dag? 

Ik was wat nerveus en nieuwsgierig maar 

werd goed ontvangen door collega’s. 

Dagelijkse routine:  

Bij opstarten ‘s morgens de aangepaste kledij aantrekken en 

alle toestellen in de keuken aan zetten om op te starten. 

Naar de voorraad gaan en alles meenemen wat we die dag 

nodig hebben om het menu samen te stellen, alle 

menucomponenten opstarten, klaarmaken en verdelen volgens 

de verdeling van de bewoners op de afdelingen. 

Karren bij terugkeer afdeling ledigen en afwassen en terug 

klaar zetten voor de volgende dag. In de namiddag worden de 

boterhammen gesmeerd voor het avondmaal en tussenin 

worden de bestellingen geplaatst en gepoetst waar nodig. 

Een hele boterham voor deze korte dagelijkse werkperiodes. 

Vertel iets over jezelf: 

Ik hou van lekker eten en dit is aan mij ook te zien ☺ 

Ga graag op stap met vrienden en genieten van een lekker 

Belgisch biertje. Daarbij heb ik ook een niet alledaagse hobby   

ben namelijk jager op klein en groot wild alsook actieve schutter 

in een schietclub vereniging. 



Verjaardagen personeel 
 

September 

10 september   Steffi Driessens  

12 september   Vanessa Lahousse  

17 september   Mireille Thevelein  

18 september   Veroniek Vandecasteele  

29 september   Alexis Kesteloot  

 

Oktober 

2 oktober    Leen Descamps  

6 oktober    Sofie Vandaele  

9 oktober    Sarah Naeye  

19 oktober    Stefanie Verbrugghe  

22 oktober    Griet Martin  

 

November 

3 november    Siegfried Vandamme  

6 november    Kelly Berghman  

19 november   Gina Borry  

21 november   Nele Callens  

 

 

 

 



Belangrijke gebeurtenissen  

uit het jaar 1951 - 70 jaar geleden 
 

3 maart 
In Buenos Aires worden de eerste Pan-Amerikaanse Spelen uit 
de geschiedenis afgesloten. Gastland Argentinië eindigt als 
eerste in het medailleklassement, met 68 gouden, 44 zilveren 
en 38 bronzen medailles. 
 
 
3 juni 
Paus Pius X wordt zalig verklaard in de Sint-
Pietersbasiliek in het Vaticaan. Drie jaar later zal 
hij heilig verklaard worden. 

 
 
16 juli 
Koning Leopold III doet na de koningskwestie 
troonsafstand ten gunste van zijn oudste zoon 
Boudewijn, die dan 21 jaar oud is. 
 
 
 

 
13 -14 oktober 
De basiliek van Koekelberg, Brussel wordt 
ingewijd door kardinaal Van Roey. De basiliek 
werd gebouwd naar aanleiding van de 75e 

verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid 
en is de grootste kerk van België.  
 
 
31 oktober 
De eerste zebrapaden worden in Groot-Brittannië in gebruik 
genomen.  
 
 



 

 

 

Vrijwilligers in actie 

 

Deze zomermaanden hebben de vrijwilligers ons weer bijstaan 

in wat ze zo graag en zo goed doen! Stilaan konden we meer 

plannen en organiseren. En dankzij onze vrijwilligers werden 

het aangename activiteiten waar we zo naar verlangden. 

De wandelingen in en om Westrozebeke waren deugdzaam 

voor iedereen. We genoten van hun gezelschap en het samen 

weg zijn.  

De helpende hand bij een viering, een verjaardagsfeest, de 

koers in het dorp, de uitstap met het treintje, het bezoek van de 

dansertjes van Donata en zoveel meer. Ze deden dit steeds 

met een glimlach.  

De crea-werkgroep versierde onze gangen weer fris en 

sfeervol. We voelen de zomer als we er doorheen lopen.  

De cafetaria heeft zijn deuren terug open gegooid voor onze 

bewoners en hun bezoek. Hiervoor verwelkomden we enkele 

nieuwe en enthousiaste vrijwilligers!   

Binnenkort komen vrijwilligers en bewoners terug samen voor 

de wekelijkse kaarting.  

 

Grote dank je wel aan de vrijwillige handen en warme harten!!  

 

 



Het geeft ons een goed gevoel te voelen hoe zij de draad terug 

mee opnemen in deze bizarre periode. Uiteraard moeten we 

nog altijd rekening houden met enkele coronamaatregelen.  

Naast deze activiteiten en taken die reeds opgestart zijn, hopen 

we ook andere te mogen opstarten zoals ons huiskoor, 

breicafé, zang-, muziek- en feestnamiddagen waar iedereen 

van harte welkom is.  

Tot binnenkort! 

 

 

Heb jij vragen of wens je graag vrijwilligers te worden? 
Contacteer directie of Lies 

051/59.12.70 
lies.de.winter@terwestroze.be 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPotfK45HdAhVDLVAKHVSvCdoQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/alzheimernl/status/806505436287483908&psig=AOvVaw35d4YYxSzjN-WUPcp0uOH9&ust=1535615358877143


Winnaar 

 

De winnaar van het spel uit de vorige huiskrant is 

Alice Beirens 

 

Proficiat!!! 

 

 

 

 

 

 

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


Vul het kruiswoordraadsel in, geef het af aan het onthaal en 

maak kans op een prijs. 

Naam: …………………………………………………………….. 

 

 



Pompoensoep 
 

 

INGREDIENTEN 
 
Voor 6 personen 
 
Pompoen    1 Kg  
Aardappelen    200 Gram  
Wortelen    2     
Sjalotten    2     
Kippenbouillon   1 L  
Yoghurt    4 El  
Olijfolie      
Nootmuskaat      
Peper      
Zout     
 
 
BEREIDING  
 
1.Schil de pompoen, de aardappelen en de wortelen. Snij ze in 
blokjes. Pel en snipper de sjalot en de knoflook. 
 
2.Fruit de sjalot, knoflook en groenten samen in olijfolie. Kruid 
met peper en zout. Schep goed om. 
 
3.Blus de groenten met de kippenbouillon en breng aan de 
kook. Laat 20 minuten zachtjes sudderen. Mix en breng op 
smaak met peper, zout en nootmuskaat. 
 
4.Verdeel de soep over de borden en schep er eventueel een 
lepeltje yoghurt bij. Garneer eventueel nog met een plukje 
groen. 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN3b2-6o_VAhUCb1AKHTBjBZ8QjRwIBw&url=https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/976/pompoensoep-976&psig=AFQjCNGmaLDfzY4ihzwv9EqPSZjpIwEqCQ&ust=1500364238819462


 

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.  
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 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 

 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

____________________________ 
 

 



 

  

Onze Cafetaria is 

OPEN! 
Elke zondag, woensdag en feestdag 

van 14u tot 17u! 



…  
  

SEPTEMBER 

- 16 sep: Start wekelijkse kaarting met vrijwilligers 

- 27 sep: Gemeenschappelijke ziekenzalving LG1 

- 28 sep: Gemeenschappelijke ziekenzalving LG2 

- 29 sep: Verjaardagsfeest 

   

OKTOBER   

- 4 okt: Wereld dierendag 

- 4 okt: Eucharistieviering in Kapel 

- 7 okt: BEDEVAART naar Dadizele 

- .. okt: Mosselfestijn 

- 26 okt: Bezoek audioloog 

 

NOVEMBER 

- 3 nov: Herdenkingsviering 

- 15 nov: Bezoek opticien 

- .. nov: SENIORENWEEK  

- .. nov: Gebruikersraad 

    

DECEMBER 

- 6 dec: Eucharistieviering in Kapel 

- 22 dec: Eucharistieviering Kerstmis 

- 24 dec: Kerstfeest 

- 31 dec: Oudejaarsfeest 
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