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Activiteitenkalender 

Donderdag 2 februari 2023 

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer 

Vrijdag 3 februari 2023 

Namiddag PANNENKOEKEN in de PZ om 14u30 
ter ere van Maria Lichtmis 

Dinsdag 7 februari 2023 

Namiddag WANDELEN bij mooi weer 

Donderdag 9 februari 2023 

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer 

Vrijdag 10 februari 2023 

Namiddag KAARTING, TEERLING & RUMMIKUB 
in de PZ om 14u30 

Dinsdag 14 februari 2023 

Namiddag WANDELEN bij mooi weer 

Donderdag 16 februari 2023 

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer 

Vrijdag 17 februari 2023 

Namiddag We vieren CARNAVAL met De Kluivers 
in de PZ om 14u30 (kom verkleed af!) 

Dinsdag 21 februari 2023 

Namiddag WANDELEN bij mooi weer 
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Woensdag 22 februari 2023 

Voormiddag ASWOENSDAG, misviering om 10u30 
in de PZ 

Namiddag VERJAARDAGSFEEST voor alle jarigen 
van februari in de PZ om 14u30 

Donderdag 23 februari 2023 

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer 

Vrijdag 24 februari 2023 

Namiddag TROUWSHOW in de PZ om 14u30 

Dinsdag 28 februari 2023 

Voormiddag WANDELEN bij mooi weer 
 

 

Op elke afdeling worden wekelijks activiteiten gegeven, deze 
worden meegedeeld via het weekschema. 

De cafetaria is open voor de bewoners en familie tijdens de week 
en tijdens het weekend. 

Dagelijks tussen 13u30 en 17u 
kunnen de bezoekers samen met de bewoner iets nuttigen in de 

cafetaria.  
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Nieuwe bewoners 

Nelly Deceuninck-Delaere De Wilg 

Kamer 127 

 

Driesstraat 56 
8700 Tielt 

 

 

 

 

 

 

 

Eric De Vreese Het Beukennootje 

Kamer 30 

 

Rozenboomlaan 20 
8700 Tielt 

 

Echtgenoot van mevrouw  
Monique Claerhout 
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Georges Sanctorum & De Linde 

Godelieve Patteeuw 

Kamer 162-165 

 

Burgemeester A. Guilbertlaan 5 
8700 Schuiferskapelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Callens De Linde 

Kamer 179 

 

Waterwalstraat 22 
8755 Ruiselede 

 

 

Echtgenoot van mevrouw 
Jacqueline Vanbetsbrugge 
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We namen afscheid 

Agnes Delaere 

 

Anderhalf jaar geleden mochten we 

Agnes verwelkomen op afdeling De 

Wilg. Ze was van geboorte afkomstig 

uit Ruddervoorde. Daar liep ze ook 

school. Op 14-jarige leeftijd ging 

Agnes werken bij de boeren tot ze in 

het huwelijk trad met Marcel 

Bruneel. Marcel was afkomstig uit 

Zwevezele waar ze ook hun huis 

bouwden. Naast de zorg voor haar 

twee dochters, Christine en 

Vivianne, ging Agnes iedere 

voormiddag poetsen in een café. Daarnaast heeft Agnes nog een 

lange tijd voor haar moeder gezorgd, die bij hen inwoonde. Agnes 

hechtte veel belang aan het huishouden, het huis lag er dan ook 

altijd piekfijn bij. Koken en bakken deed ze graag en ze kon dat dan 

ook heel erg goed. Agnes was een zeer sociale dame, ze ging heel 

vaak en heel graag dansen in ‘La Palma’ of ‘Den Toerist’. Agnes 

genoot erg van kamperen. Op een camping in Jabbeke had Agnes 

een caravan. 25 jaar lang ging ze er vaak heen, soms voor een 

drietal maanden. Ze was ook een fervent voetbalsupporter en een 

grote supporter van Club Brugge. Toen Agnes weduwe werd, ruilde 

ze haar huisje in voor een seniorenwoning in Wingene. Een 

valpartij zorgde ervoor dat een verhuis naar het WZC zich opdrong. 

Hier in het WZC was Agnes altijd graag onder de mensen. Ze was 

altijd bij de activiteiten aanwezig en vertoefde graag in de leefruimte 

tussen de medebewoners. Op korte tijd ging de toestand van Agnes 

zienderogen achteruit. Agnes stierf op 5 januari in het ziekenhuis. 

Ze werd 94 jaar. 
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André Warnez 

 

André is geboren op 29 juli 1932 te 

Tielt. Hij heeft altijd in de 

textielindustrie gewerkt. Hij woonde 

samen met zijn zoon Patrick en is kort 

gehuwd geweest met diens moeder. 

André kon echter de hulp voor zijn 

hulpbehoevende zoon niet langer alleen 

aan en verhuisde op 7 oktober 2013 

naar het woonzorgcentrum. Op afdeling 

De Wilg vond hij zijn nieuwe thuis. 

André was een grote sportliefhebber. 

Vooral door wielrennen was hij 

gepassioneerd. André had verschillende 

hobby’s. Vissen, kaarten, biljarten en 

duivensport waren doorheen zijn leven 

zijn tijdverdrijf. Vroeger ging hij altijd biljarten in Beukenhove en is hij 

zelfs ooit kampioen geweest. Tijdens de weekends kon je André 

terugvinden in Batavia, waar hij ging kaarten. Zijn liefde voor vissport 

oefende hij niet alleen in België uit, maar ook in het buitenland. Onder 

andere in Frankrijk en Duitsland ging hij destijds gaan vissen. Hij was 

ook zeven jaar de voorzitter van de visclub. André had dus een rijkgevuld 

leven en vertelde er heel graag over. In zijn kamer hing dan ook een foto 

met een grote vis die hij ving. Vol trots vertelde hij hier dan over. Ook 

hier in het WZC bleef hij de sport volgen. De koers stond altijd op en de 

uitslagen van de duivensport volgde hij op teletekst. Op zondag ging 

André trouw naar de mis. Hij deed ook graag mee aan de activiteiten op 

de afdeling en in de polyvalente zaal. Met een bezoek aan de markt op 

donderdag of een wandeling bij mooi weer konden we hem altijd 

plezieren. Hij bracht dagelijks een bezoek aan de bar waar hij smakelijk 

genoot van een wit wijntje. Hij noemde ons zelden bij naam. Het was 

altijd “meiske”. Hij hield ook van rijmpjes. Toen we hem begroetten met 

“Andréetje pateetje” zei hij spontaan “pistoleetje”… We herinneren hem 

als een goedlachse en dankbare man. Dat laatste maakt hij ons vaak 

duidelijk door ons te trakteren op een lekker éclair. Naarmate André 

ouder werd begon zijn lichaam meer en meer tegen te werken. De laatste 

tijd bleef hij de ganse dag op zijn kamer. Wel bleef hij steeds de sport 

volgen op TV. Jammer genoeg moesten we op 7 januari 2023 afscheid 

nemen van André. Hij overleed in het Sint-Andriesziekenhuis te Tielt. 

Hij werd 90 jaar. 
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Agnes Verhulst 

 

In mei 2019 mochten we Agnes 
verwelkomen op afdeling De Wilg. Zij 
was een zeer warm en dankbaar 
persoon. Iemand die heel erg kon 
genieten van het leven. Toen ze 24 
jaar was huwde ze met Gentil de 
Brabandere. Ze kregen één zoon, 
Eddy. Haar schoondochter Marie-
Jozef was net als een dochter voor 
haar. Haar gezin en later haar Klein- 
en achterkleinkinderen betekenden 
veel voor Agnes. Zelf verloor Agnes op 
jonge leeftijd haar beide ouders, en 
dat liet pijnlijke littekens na. Agnes 
was altijd in de weer. Ze was naast 
schoenstikster van beroep ook 
huishoudster (bij iemand in de privé). 
Hier en daar sprong ze ook wat bij, onder andere bij boeren. Naast 
het vele werken, vond Agnes ook nog de tijd voor hobby’s zoals 
manillen, lezen en handwerk. Een verhuis naar het WZC hield haar 
niet tegen om haar creativiteit de volle loop te laten gaan. De 
breiclub in het WZC kon steevast op haar aanwezigheid rekenen 
en de handwerkjes van Agnes fleurden af en toe de afdeling op. 
Naast de activiteiten vertoefde Agnes ook graag op haar kamer. Met 
lezen in de krant of in een boek vulde ze het grootste deel van haar 
tijd in. Ze was een echte levensgenieter. Ze ging vaak op reis met 
haar gezin. Ook van de kleine dingen in het leven genoot ze, zoals 
een aperitiefje of ’s avonds een glaasje wijn. 
 
Langzaam maar zeker begon haar vlammetje te doven. Ze stierf op 
8 januari 2023 hier in het WZC en behaalde de gezegende leeftijd 
van 94 jaar. 

 

 

 

 

 



  11 

Marie-Louise Goossens 

 

Marie – Louise Goossens (Louiseke) werd 

op 18 november 2021 bij ons 

opgenomen op afdeling De Wilg. Haar 

kinderen, Marleen, Linda, Luc en 

Kathleen hadden het moeilijk om hun 

moeder naar hier te brengen.  Vooral met 

Marleen had Louiseke  een zeer goede 

band. Tot net voor de opname woonde ze 

bij haar in. Louiseke hielp dagelijks op 

de kippenboerderij van Marleen, ook 

toen het minder lukte wilde ze niet 

opgeven en bleef ze eieren rapen. 

Tijdens haar korte opname werd 

Louiseke al vlug in onze harten gesloten, ze voelde zich hier goed 

en dat was een geruststelling voor de kinderen. Ze genoot van hun 

vele bezoekjes, ook de kleinkinderen en achterkleinkinderen 

kwamen veel langs. En als het personeel  de kamer passeerde dan 

riep ze: “Kom ne keer”. 

Louiseke moest er altijd tip top uit zien. Haar lange haren mooi 

opgestoken, oorbellen en moderne kledij waren belangrijk. Ze keek 

graag tv op haar kamer, ook sport zag ze graag. Ze was een hevige 

supporter van Sven Nys en als Niels Albert de wedstrijd won dan 

zei ze dat het een slechte koers was. Louiseke hield van zoet. Haar 

koelkast zat vol verse platte kaasjes, yoghurts, chocolade en 

fruitsapjes. De dochters namen haar vaak mee voor een wandeling 

en een terrasje, dan at ze een ijsje of dronk ze een glaasje, want een 

glas cava of wijn sloeg ze niet af, maar een Elixirke was te straf. 

Onverwacht moesten we op 9 januari 2023 afscheid nemen, 

dankbaar dat we haar mochten kennen. 

“Louiseke we zien ui gerne”  

waarop ze altijd zei: “ist echt? Ik ui wok!” 

 

 



  12 

Gaby Deweirdt 

 

Gaby zag het levenslicht op 

5 september 1927 in Anzegem. Ze 

groeide samen op met haar zus Maria 

maar die is jammer genoeg reeds een 

aantal jaren geleden overleden. 

Tot haar 14de ging Gaby naar school, 

de laatste 2 jaren van haar 

middelbare school volgde ze de 

richting huishouden waarop ze na 

haar schooltijd ging werken in een 

atelier waar men pruiken maakte. 

Gaby trouwde in 1949 met André 

Vanpoucke, samen kregen ze 2 

kinderen namelijk een zoon Marc en een dochter Marian. 

Na het huwelijk ging Gaby haar man, die aannemer was helpen in 

het bedrijf. Ze deed er bureauwerk. Gaby en Andre woonden in 

Sint-Baafs-Vijve bij het aannemersbedrijf van André’s ouders, dat 

ze met haar man toen had overgenomen. Begin de jaren ‘90  

besloten ze te stoppen met het bedrijf. Gaby hield van reizen. 

Samen met haar man maakten ze twee maal per jaar een grote reis. 

Ze bezochten Amerika, Afrika, Thailand en verschillende Europese 

landen. Een unieke ervaring die hen altijd bijbleef. Op een bepaald 

moment beslisten Gaby en haar man om te verhuizen naar het 

Kloosterhof in Wakken, dit zijn de serviceflats. 

Door deze verhuis moest Gaby afscheid nemen van haar geliefde 

poes. Deze kon gelukkig terecht bij haar kleinzoon. Helaas was de 

verhuis samen van korte duur. Na enkele maanden stierf André. 

Gaby bleef er alleen wonen tot ze haar intrek nam in het WZC op 2 

juli 2021.  

Gaby verbleef graag in het WZC. Ze was hier een echte kamermus. 

Ze las dagelijks de krant. Ook een boeiend boek kon haar erg 

bekoren. Ze genoot ervan om met het personeel een babbeltje te 

slaan. Steevast bedankte ze ons voor onze tijd. Gaby keek dagelijks 

TV. Ze was een trouwe kijker van het nieuws. Zo zag Gaby eens dat 
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het de “Dag van de Zorg” was. Gaby belde prompt naar haar 

dochter om een doos pralines te bezorgen aan het personeel. Gaby 

had veel dankbaarheid om wat we dagelijks doen! 

Gaby had een goed contact met kinderen en kleinkinderen. Ze 

vertelde er graag over. Ze was ook erg fier en trots op haar 

achterkleinkinderen die erbij kwamen. Ze kreeg veel bezoek van 

haar kinderen. Samen gingen ze dan naar de cafetaria of zaten ze 

op het terras rummikub te spelen, met een kriek erbij voor Gaby. 

Hier kon ze volledig van opvrolijken. 

Gaby was een fiere dame. Ze wou er steeds goed uitzien. Haar kledij 

was belangrijk, ook haar kapsel moest mooi in de plooi liggen. Het 

was een erg zelfstandige dame. Naarmate haar leeftijd vorderde en 

haar gezondheid wat achteruitging, moest ze een deel van haar 

“zelfstandig zijn” opgeven. Dit was voor haar emotioneel zwaar om 

dragen.  

Steunende woorden, een glimlach en handdruk konden haar hierin 

wat troost bieden. 

Gaby is op 9 januari 2023 stilletjes ingeslapen in het bijzijn van 

haar kinderen. 

 

Gaby werd 95 jaar. 
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Nora Thiriaux 

 

Nora Thiriaux werd geboren in de 
Hoogstraat op 19 maart 1947. Ze was de 
oudste van vier kinderen, later volgden 
haar broer Gino en twee zussen Kathy en 
Conny. Nora ging naar school tot haar 
16de. Ze had graag verder gestudeerd, 
maar door het drukke leven van haar 
ouders was dit niet mogelijk. Als oudste 
dochter moest ze mee helpen zorgen voor 
het gezin en huishouden. 

De “Thiriauxtjes” schoenwinkel in de 
Hoogstraat was een gekende winkel. 
Nora’s moeder stond in de winkel en vader 
was schoenmaker en schoenhersteller. Iedereen kwam er wel eens 
over de vloer. Via de schoengroothandel kwam Georges, haar 
toekomstige man, op de proppen. Ze huwden in 1968 en gingen in 
de Gruuthusestraat wonen. Samen kregen ze twee kinderen, Sofie 
en Filip. 

Naast een zorgzame dame was Nora ook een bezige bij. Ze zong bij 
zanglust, ging graag lopen en kookte en bakte graag. Daarnaast 
ging ze ook werken in een kruidenierswinkel. 

In 2005 moest Nora een zware hersenoperatie ondergaan. Sedert 
deze operatie ging het minder goed met haar, ze werd nog 
verschillende keren in het ziekenhuis opgenomen. Toen het thuis 
niet meer ging kwam Nora, vorig jaar in maart, bij ons op de Bolster 
wonen. 

Wij leerden haar kennen als een zeer zachtaardig persoon, steeds 
behulpzaam en bezorgd. Later kwam ook de mama van Nora, 
Simonne Martens op de gang wonen, iets wat we hier niet vaak 
meemaken… Het was mooi om te zien, hoe moeder en dochter nog 
samen konden genieten van elkaars gezelschap en samen nog 
enkele mooie momenten mochten meemaken. 

Nora stierf rustig op 10 januari 2023. Ze werd 75 jaar. 
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Agnes T’Joen 

 

Agnes T’ Joen kwam op afdeling 
De Linde wonen op 12 juli 2022. De 
kamer werd door de dochters heel 
gezellig ingericht. Agnes is weduwe van 

Frans Dewaele. Samen hebben ze 4 
dochters: Carine, Kathy, Mie, en Leen er 
zijn ook 6 kleinkinderen, 
2 achterkleinkinderen en nog eentje 
binnenkort op komst. 
De dochters zijn een echt vrouwenteam, 

die voor meer dan 100 procent voor hun 
geliefde moeder zorgden. In haar actieve 
loopbaan werkte Agnes in de GB. Ze was 
ook een steun voor de hobby van haar 
man, hij was voorzitter van de 
Paradijsschutters. Agnes had reeds een 

hoge leeftijd toen ze bij ons kwam 
wonen, 93 jaar! 
Het was echt een moeder uit de duizend, ze stond altijd voor haar 
kinderen klaar. Zo gingen de kinderen en kleinkinderen elke donderdag 
middag samen pistolets eten en dit jarenlang. Agnes trok graag haar 
plan, deed wat ze zelf kon graag zelf en was graag netjes en verzorgd. 

Recent nog vierden ze met de familie Nieuwjaar, waar Agnes net als 

andere jaren, aan iedereen zijn enveloppeke gaf. Ze heeft op die dag heel 
bewust met iedereen contact gehad, dat blijkt nu een fijne herinnering. 
Ook vierden ze nog op maandag 10 januari haar 93ste verjaardag gezellig 
met koffie en taart. Agnes was al eventjes niet in goede vorm. Stilletjes, 
beetje bij beetje heeft Agnes het leven los gelaten, hoe sterk symbolisch 
is het paarse bloemetje op het overlijdensbericht, dat plukje voor plukje 

uitwaait… 
De dochters waren naar ons toe heel warm en hartelijk, we werden vaak 
verwend met zelfgebakken lekkers en met warme woorden. 
Agnes stierf rustig op 14 januari, we leerden haar slechts voor een korte 
periode kennen. De dochters maakten van de afscheidsplechtigheid een 
heel bijzondere dienst met koormuziek. Afscheid nemen van je moeder 

is lastig en triestig maar op deze manier zo respectvol en integer, kent 
dit afscheid warme herinneringen. 
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Flora Verbeke 

 

Toen Flora Verbeke bij ons op 
afdeling de linde kwam wonen 
op 4 oktober 2022 was de kamer 
reeds heel gezellig en huiselijk 
ingericht door haar zorgzame 
dochter. Flora is vroeg weduwe 
geworden, haar man Adolf 
Deroo overleed toen hij 70 jaar 
was. Samen hebben ze een zoon 
Jean Pierre en een dochter 
Annemie.  
 
Voor de verhuis woonde Flora in 
Schuiferskapelle , wat mogelijk 
was door ondersteuning van professionele hulp en haar 
familie.  Door haar hoge leeftijd, Flora was 98jaar en een minder 
goede gezondheid was een verhuis echter noodzakelijk. Flora was 
iemand die het graag proper en netjes had op de kamer. Alles had 
er zijn plaats en dat stelde haar gerust, ze was graag omringd met 
warme hulp en woorden. Ook haar kledij en voorkomen waren 
steeds tip top in orde. Door de hoge leeftijd deed Flora het hier 
rustig aan. Af en toe zag je haar met iemand een praatje slaan in 
de deuropening van haar kamer, hierdoor had ze korte maar 
aangename contacten met de medebewoners. We zagen dat Flora 
meer en meer haar rust nodig had, vaak lag ze te slapen in haar 
comfortabele zetel. 
Flora was maar een korte tijd bij ons, ze verbleef hier slechts enkele 
maanden. Op zondag was ze nog bij de dochter op bezoek geweest 
en op donderdag 19 januari is ze rustig ingeslapen, enkele weken 
voor haar 99ste verjaardag.   
Voor degene die achter blijven is het een emotioneel loslaten van 
een zorgen voor elkaar, naar koesteren van herinneringen. 
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Polydor Crop 

 

Polydor of beter gekend als Pol zag het 
levenslicht op 16 oktober 1930 in 
Ardooie. Pol ging in Ardooie naar de 
Broederschool. Toen Pol een tiener was 
verhuisde het gezin naar Tielt. Op zijn 
14de ging hij werken op een boerderij. 
 
Na zijn huwelijk met 
Marie-Thérèse Lambert, kochten ze 
samen een eigen boerderijtje langs de 
Egemsesteenweg. Niet veel later liepen 
zoon Geert en dochter Carine ook rond 
op de boerderij. Naast het werk op het 
erf ging Pol werken bij een loonwerker. 
Dit deed hij tot aan zijn pensioen. Na 
zijn pensioen bleef hij nog in de weer. 
Pol had nog wat grond die hij bewerkte en op de boerderij was er 
wel altijd iets om te herstellen of in elkaar te knutselen. Het 
boerenleven was zijn passie, in geuren en kleuren kon hij erover 
vertellen. Daarnaast was Pol ook lid van de vinkenclub en de 
kaartersclub. Hij was een heel sociaal man en kende heel wat 
mensen. Zelf was hij een heel gekend figuur in Tielt. 
 
Ook hier in het WZC was hij steevast te zien bij alle activiteiten en 
zag je hem vaak op de afdeling, rusten in de zetels of op stap in de 
gang, waarbij hij iedere passant vriendelijk begroette. 
 
Stilletjes aan ging de gezondheid van Pol achteruit en toch eerder 
onverwacht stierf Pol op 20 januari 2023. Pol werd 92 jaar. 
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Roger Vande Weghe 

 

Wat een levenslust straalde Roger 
Vandeweghe uit toen hij bij ons 
kwam wonen op 28 maart 2018.  
Hij verhuisde naar het 
woonzorgcentrum vanuit zijn 
woning op het Hulstplein en dat 
op reeds de hoge leeftijd van 95 
jaar! 
Hij paste zich gemakkelijk aan, 
deed aan alles mee, was steeds in 
voor een praatje. Hij was een echte 
verteller en kon daarnaast ook 
goed luisteren.  
Roger is bij ons vorig jaar 100 jaar 
geworden, een leven vol verhalen en herinneringen. 
Samen met zijn vrouw Cecile Verkest heeft hij 2 dochters, Christa 
en Marina en zij hebben op hun beurt ook kinderen en 
kleinkinderen. Zijn vrouw verloor hij in 2015 na heel goed voor 
haar gezorgd te hebben. Wat is hij trots op zijn familie, een hechte 
leutige bende vooral als er gefeest mag worden! Roger kende heel 
veel mensen en was door iedereen graag gezien. Hij kon over alles 
meepraten, had veel interesses en een ijzersterk geheugen. Zeker 
ook de voetbal met in het bijzonder Club Brugge kregen zijn 
volledige aandacht. Maar ook de koers was één van de 
gespreksonderwerpen. Er was ook interesse is de duiven- en 
vinkensport. Hij vertelde over zijn jonge tijd, hij heeft het hard te 
verduren gehad tijdens de oorlog (hij werd verplicht tewerkgesteld 
in Duitsland), daar heeft hij vanalles gezien wat hij liever niet zag, 
hij kende er echte ontbering. Maar hij verloor er zijn positieve 
persoonlijkheid niet bij, gelukkig, als geen ander kon hij liefde 
geven, dankbaar zijn voor de grote en kleine dingen in het leven. 
Hij wist hoe belangrijk dat is.  Hij heeft altijd hard gewerkt. Hij wou 
graag timmerman worden, maar hij werd meestergast-wever omdat 
er in de buurt een weverij was, zo beslisten de ouders toen. Het 
waren niet de beste tijden voor de weverij dus hij werkte op 
verschillende plekken.  Zo werkte hij ook in de ‘scheepsbouw van 
Vlaanderen” en bij Union cotonnière in Gent om dan terug te 
komen dichter bij huis in de Libeltex. In 1981 ging hij met 
pensioen.  
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Hij haalde kracht uit het geloof, vond rust in het gebed. Die 
glimlach op zijn gezicht, de twinkel in de ogen, hier en daar een 
grapje of een weetje. Een streepje muziek deden zijn schouders 
shaken, de benen vlogen in de lucht, hij hield heel erg van dansen 
en heeft dan ook vaak zijn beste beentje voorgezet oa bij een fijne 
polonaise… . Ook zingen ging hem goed af alsook kaarten deed hij 
graag. Hij liet zich niet zomaar doen!  
Roger is lang fit geweest, af en toe enkele dagen wat rust nemen 
hielp hem er steeds weer bovenop. Maar de laatste tijd ging het 
minder goed, activiteiten werden te zwaar om aan deel te nemen al 
waren we nog steeds welkom voor een praatje… Toen ook dat 
moeilijker werd voelden we aan dat Roger de wil wel had maar niet 
de kracht of de mogelijkheid om er deze keer bovenop te komen. De 
kinderen waren er steeds voor hem, altijd was er wel iemand in de 
kamer, Roger werd liefdevol door hen omringd. Roger stierf rustig 
in zijn slaap op 20 januari, het is een gemis na zoveel jaren samen 
op weg te zijn geweest…  
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Zulma Tuyn 

 

Anderhalf jaar geleden nam Zulma 

zelf de stap om naar het WZC te 

komen wonen. Het WZC was voor 

haar niet onbekend. Ze woonde 

namelijk al een tweetal jaar in een 

appartement naast het WZC. Zulma 

was een echte Tieltse en kende dan 

ook veel mensen. Ze werd te Tielt 

geboren op 7 augustus 1929, als 

jongste telg in het gezin. Er waren nog 

3 broers en met de jongste broer was 

er een verschil van 16 jaar. Ze was de 

kakkernest van het gezin. Op haar 

14de werd Zulma te werk gesteld in 

een schoenfabriek in Izegem. Daarna 

vond Zulma een job in het oudere 

rusthuis in de Deken Darraslaan. Ze 

werkte er in de keuken. Dit bleef ze de rest van haar loopbaan doen. 

Met haar man, Lucien Decraemer, ging ze bij haar ouders wonen 

in de Stedemolenstraat. Na het overlijden van haar man bleef ze in 

het ouderlijke huis wonen. Dochter Sabine was haar oogappel. Ze 

was ook heel trots op haar klein- en achterkleinkinderen. Met haar 

goede vriendin Esther ging ze overal naar toe; een koffietje drinken, 

een dagje Roeselare, daguitstappen met de CM en verschillende 

reizen. Enkele jaren geleden stierf Esther. In de hoop om de 

eenzaamheid te doorbreken, verhuisde Zulma naar het WZC. Ze 

was hier graag onder de mensen en vertoefde heel graag in de 

leefruimte, waar ze genoot van een babbeltje met andere bewoners, 

of van een werkje zoals doekjes plooien. Bij alle activiteiten tekende 

ze present. Nadat ze vorig jaar haar heup had gebroken, werd 

Zulma niet meer wie ze voorheen was. De zin van het leven was 

haar langzaam aan het ontglippen. 

Zulma stierf op 22 januari 2023. Ze werd 93 jaar. 
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Jarigen in februari 

Jarige bewoners in februari 2023 

 

Afdeling De Beuk 

 

Daniel Callens 3 februari 1956 67 jaar 

Simonne Tassaert 12 februari 1927 96 jaar 

Georgine Dinneweth 23 februari 1934 89 jaar 

Mariette Verhelle 25 februari 1938 85 jaar 

 

Afdeling Het Beukennootje 

 

Maddy Goethals 5 februari 1948 75 jaar 

 

Afdeling De Bolster 

 

Annette Heytens 5 februari 1931 92 jaar 

 

Afdeling De Wilg 

 

Anna Bouchot 13 februari 1936 87 jaar 

Robert De Brabandere 15 februari 1936 87 jaar 
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Afdeling De Linde 

 

Godelieve Patteeuw 5 februari 1937 86 jaar 

Godfried Coghe 27 februari 1938 85 jaar 

 

Residentie Huyse Darras 

 

Jeaninne Maes 11 februari 1945 78 jaar 

 

 

 
Jarige vrijwilligers in februari 2023 

 

Eveline Wielfaert 5 februari 1960 63 jaar 

Angelina Spiessens 13 februari 1942 81 jaar 
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Jarige personeelsleden in februari 2023 
 

Masud Ramatkhel 

Technische dienst 

4 februari 1995 28 jaar 

Anita Devos 

Schoonmaakster 

9 februari 1964 59 jaar 

Marleen Craeynest 

Verpleegkundige nacht 

10 februari 1963 60 jaar 

Daisy De Splenter 

Zorgkundige De Wilg 

10 februari 1986 37 jaar 

Lies Derluyn 

Maatschappelijk werkster 

10 februari 1982 41 jaar 

Bejti Bardi 

Schoonmaakster 

15 februari 1973 50 jaar 

Evelyn Lybaert 

Zorgkundige nacht 

18 februari 1978 45 jaar 

Sofie Maes 

Zorgkundige De Kastanje 

19 februari 1975 48 jaar 

Nathalie Verhulst 

Zorgkundige De Kastanje 

20 februari 1975 48 jaar 

Sabrina Tuyttens 

Verpleegkundige De Beuk 

21 februari 1973 50 jaar 

Stefanie De Vreese 

Kinesiste 

22 februari 1995 28 jaar 

Chloë Goeminne 

Schoonmaakster 

24 februari 1998 25 jaar 
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Pensioen 
Annick Demeyer 

Na 36 jaren dienst op de teller 
kennen we je als de moederkloek 
van onze afdeling, steeds zorgend 
voor de bewoners en je collega’s. 
Oud of jong, dat maakte voor jou 
niet uit, je had  interesse in ieder 
van ons. 

Ons Annick, steeds bereid om in 
te springen en zich nu afvragend 
hoe we dat hier gaan redden… 

Maar we kennen je ook als de Annick die opgejaagd de dag kon 
beginnen. Bewoners werden met volle enthousiasme uit bed 
gehaald. Verzorgingskarren of ander materiaal in de gang 
ondergingen een snelle verplaatsing. Het moest vooruit gaan. 

Annick, altijd bezig… 

Eens de ochtendzorg voorbij kwam je tot rust en stond je open voor 
een portie extra aandacht voor de bewoners. 

Je warmte werd door vele onder ons als aangenaam ervaren en 
wordt nu ook gemist. Je gouden hart 

Maar er waren ook 2 grote vijanden: de warme dagen. Op deze 
dagen zal je naam vaak over onze tongen rollen. 

Nu kan je genieten op warme dagen: een uitstap met je tweelingzus, 
een fietstochtje of een bezoekje aan ons. 

Ook de computer was een vijand, de tablets zorgden voor heel wat 
stress maar laat ons zeggen dat je dit vlug onder de knie had. De 
stress om verlof aan te vragen of uurrooster te raadplegen via de 
smartphone is je bespaard gebleven. 

Annick, we wensen je veel geluk in je nieuwe huis, nog veel 
uitstapjes met je zus en weet dat je hier steeds welkom bent voor 
een babbel. 

Aan een fantastische collega  
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Nieuwe directeur 
Ellen Goethals 

 

Mag ik me even voorstellen? Ik ben 
Ellen Goethals en sinds 16 januari mag ik 
deel uitmaken van het WZC 
Deken Darras-team. Ik kreeg op 
woensdag 11 januari een warm welkom als 
nieuwe directeur. 

Ik ben in Tielt geboren en bleef na mijn 
studies 10 jaar in Gent wonen. Ik kom er 
nog steeds heel graag, het voelt nog altijd als 
mijn tweede thuis. In 2008 keerde ik terug 
naar Tielt, waar ik nog altijd woon. 

Ik startte in 1999 als thuisbegeleidster in De 
Luifel in Tielt. Daar leerde ik de 
verschillende diensten en organisaties in de 
omgeving kennen. Sinds 2009 gaf ik les in het Margareta Maria 
Instituut in Kortemark. Ik gaf er het vak Pedagogie in de richtingen 
Thuis- en bejaardenzorg en Kinderbegeleider. Ik kwam ook een 
paar keer stagiairs begeleiden in WZC Deken Darras! 

 

Ik werk graag in de zorg en was toe aan een 
nieuwe uitdaging. Toen mevr. Hilde Van 
Maele startte als algemeen directeur, leek het 
me de ultieme kans om deel uit te maken van 
het team van WZC Deken Darras. De warme 
zorg, het grote hart voor mensen en 
enthousiaste team spraken me meteen aan. 

 

Ik wil graag mee richting geven aan het 
beleid rond ouderenzorg in Tielt en 
meebouwen aan de toekomstvisie van het 
woonzorgcentrum. Dat WZC Deken Darras 
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een heel fijne thuis blijft om te wonen, waar er kwaliteitsvolle en 
individuele zorg wordt geboden en waar er een huiselijke sfeer is: 
dat is mijn doel!  

De functie als directeur heeft ontzettend veel verschillende taken. 
Er staat vaak veel op mijn agenda maar ik leer jullie graag beter 
kennen! Kom gerust eens langs voor een praatje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  27 

Kleur van de maand 
HET VIOOLTJE 

 

 

De geboortebloemen van februari zijn het viooltje. Februari wordt 

altijd nauw geassocieerd met Valentijnsdag en daarom zijn 

mensen vaak verrast dat de roos niet de geboortebloem van deze 

maand is. Mensen die in februari geboren zijn houden van paars. 

Viooltjes zijn al eeuwenlang in ons leven. Ze werden gekweekt 

door de Oude Grieken die ze gebruikten voor medicinale 

doeleinden én om hun wijn een beetje zoeter te maken. Eén van 

onze favoriete weetjes over viooltjes is dat hun blaadjes - die een 

prachtige hartjesvorm hebben - gebruikt werden in 

‘liefdesdrankjes’. 

Mensen die geboren zijn in februari hebben vaak de wijsheid die 

hun jeugd verloochent, maar hebben ook een sterk gevoel voor 

intuïtie en spiritualiteit. Ze lijken misschien wat terughoudend, 

maar ze zijn trouw aan degenen die ze liefhebben. 

2.Geboortestenen zijn al sinds de oudheid een begrip. 

Geboortestenen werden en worden misschien nog wel steeds 

geassocieerd met helende krachten en het brengen van geluk en 

rijkdom. Of je daar nu wel of niet gelooft, het is best leuk om te 

weten welke steen bij jouw geboortemaand past. Nieuwsgierig 

naar jouw geboortesteen?  
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AMETHIST 

 
Amethist heeft een prachtige paarse kleur het is een doorzichtige 
steen met een glasachtige glans.  Amethist zorgt voor evenwicht 
en harmonie in je leven. Amethist helpt tegen de zenuwen en 
stress en werkt reinigend voor het lichaam en heeft en een 
positieve invloed op het zenuwstelsel, hoofdpijn en migraine en 
nachtmerries en andere slaapproblemen. Ook schijnt deze steen, 
volgens de oude Grieken tenminste, je te beschermen tegen 
dronkenschap! 

De steen bevordert zelfinzicht en helpt je om eerlijk te zijn naar 
jezelf toe over gedrag dat schadelijk kan zijn en niet in dienst is 
van je hoogste zelf. Het helpt je bijvoorbeeld om verslavingen te 
onderkennen en aan te pakken. Daarnaast geeft de steen ook 
inzicht in emotionele processen waardoor bepaalde (pijnlijke) 
ervaringen verwerkt kunnen worden en ook vermijdend gedrag op 
dit vlak veranderd kan worden. Amethist is vanwege haar 
reinigende werking ook heel geschikt om een ruimte te zuiveren. 
Amethist heeft ook een reinigende werking op het lichaam. 

Amethist kan onder invloed van (fel) zonlicht verkleuren. 

De kwarts in amethistkwarts versterkt de werking van de 
amethist. 

Amethist wordt over de hele wereld gevonden maar de grootste 
vindplaatsen zijn Uruguay en Brazilië. 
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Kleuren kunnen veel meer doen met je dan dat je misschien 
denkt. Ze hebben effect op je gevoel en kennen bepaalde 
energieën. Je verjaardags- en maandkleur zeggen iets over je 
persoonlijkheid. Deze kleuren kun je echter ook gebruiken als je 
wat extra hulp kunt gebruiken in je dagelijkse leven. 

 

LILA 

 

 
De kleur lila staat voor inspirerend en fantasierijk. Lila stimuleert 
vriendelijkheid en menselijkheid. Lila zorgt ervoor dat we mensen 
beter begrijpen en geeft je misschien wel daardoor het gevoel dat 
de mensen in je omgeving voelen alsof het familie is. Mensen 
geboren in februari  hebben meestal goede relaties met vrienden 
en familie. Zit je emotioneel vast dan is Zuiver Lila de kleur voor 
jou. 

De lila kleur dankt zijn naam aan de botanische soort Syringa 

vulgaris, waartoe bloemen behoren waarvan het onderscheidende 

kenmerk deze kleur is. Het bevat een breed scala aan tinten die 

gaan van licht lila tot gewone lila, via Franse lila, mauve en 

lavendel. 

Bovendien vertegenwoordigt de kleur een klein mysterie. Mensen 

die een lila kleur dragen, dragen individualiteit en persoonlijkheid 

over. Lila verbetert echter je intuïtie en je spirituele leven. 

Vanwege dit wordt kleur veel gebruikt in plaatsen van meditatie. 
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Tot een tijdje geleden werd de lila kleur veel gebruikt door 
royalty's, omdat het een dure kleur is en moeilijk toegankelijk. 
Daarom staat kleur voor veel luxe, extravagantie en rijkdom. 

De zachtere lila toon gebruikt in slaapkamers kan een meer 
romantische lucht vertegenwoordigen, ter vervanging van de roos. 
Bovendien is de atmosfeer rustiger voor diegenen die moeten 
ontspannen en slapen na een vermoeiende dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Wikipedia 

Bron; www. Semoea.nl 
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Terugblik 
Nieuwjaarsreceptie in de PZ 6 januari ‘23 
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Wasproducten 
Maandag, wasdag 

 

Kleine wasjes, grote wasjes. Vroeger was dat een hele klus. De 

volautomatische wasmachine bestond toen nog niet en het was 

een tijdrovende bezigheid om alles te wassen. 

Op maandag was bij vele huishoudens wasdag, men begon 

eigenlijk al op zondag met een tobbe met warm water te vullen en 

daarin zeepvlokken en stijfsel op te lossen. Dit werd op een 

petroleumstel of op het fornuis aan de kook gebracht. Dit was 

niet zonder gevaar, want men moest sjouwen met emmers warm 

water. Men begon met de witte was in de tobbe te doen en deze 

liet men de ganse nacht weken. 
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De maandag vulde men de tobbe bij met warm water en ook de 

zeepvlokken werden met een klopper opgeklopt tot dat het goed 

schuimde. De bevuilde kleren werden met een borstel of wasbord 

geschrobd. Naast de tobbe stonden enkele emmers gevuld met 

regenwater en werd de geschrobde was hierin gespoeld. Men 

haalde dan de kledingstukken één voor één door een wringer. De 

was werd dan bij goed weer buiten gehangen of op de bleek 

gelegd. Wanneer het slecht weer was werd deze binnen gedroogd. 
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Als de was gedroogd was, werd deze gestreken met een strijkijzer 

die men opwarmde op de kachel of met een strijkijzer waarin een 

steen zat die ook opgewarmd werd. Een strijkplank kende men 

dan ook nog niet en er werd op de tafel een grijs deken met 

daarop een laken gelegd.                                                                      

            

                       

Na de oorlog kwamen er al snel elektrische materialen op de 

markt, zoals een elektrische wringer, een centrifuge en een losse 

wastrommel. 

Vanaf de jaren 60 zien we de eerste (semi -) automatische 

wasmachine op de markt verschijnen en de was doen was dan 

geen dagtaak meer.  

De dag van vandaag kunnen we dit ons niet meer voorstellen. 
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Terugblik 
Nieuwjaarsreceptie Huyse Darras 6 januari 2023  
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Waar of niet waar? 
Mannen kunnen minder pijn verdragen, klagen 

sneller. In de volksmond spreken we van de 

“mannengriep”… 

 

Het blijkt uit onderzoek dat vrouwen gevoeliger zijn voor 
pijn, de pijngrens ligt lager dan die van mannen.  

Jammer maar helaas. 

Dit heeft verschillende redenen. O.a. door de vrouwelijke 
hormonen, zijn er meer pijnzenuwen bij vrouwen, 

er is ook een genetische oorzaak. 

Ze hebben dus echt meer pijn. Mannen leren om geen pijn 
te tonen of ze worden als niet mannelijk gezien. Maar eens 

ze ziek zijn, wentelen ze zich in de zorgzaamheid van de 
vrouw, die echt weet wat pijn hebben is. 

 

 

 

 

Je mag nooit zwemmen met een volle maag. 

 

We weten dat sporten met een volle maag niet aangenaam 
aanvoelt. Sommigen gaan zelfs sporten op een nuchter 

maag voor een beter resultaat.  

Sporten met een volle maag kan zorgen voor zure 
oprispingen en diarree, wat dan natuurlijk wel niet 

aangenaam is voor jezelf en je omgeving.  
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Van koud krijgen, krijg je een verkoudheid. 

 

Hoe vaak horen we niet zeggen, kleed je goed aan, anders 
vang je een kou. Verkouden zijn betekent dat je een 

ontsteking hebt van de neus, sinussen en keel. Kinderen 
zijn er gevoeliger voor, bij volwassenen verschilt dit van de 
ene tot de andere. Door de corona maatregelen, het dragen 

van een mondmasker, afstand houden, door weinig 
mensen zien, waren er merkbaar minder 

verkoudheden.  Nu we terug alles mogen, heeft iedereen er 
al wel 1tje gehad. Van de koude wordt je echter niet 

verkouden zo blijkt. 

Wel van het meer binnen zitten ( in de winter dus). 
De bloedvaten in de luchtwegen vernauwen door de lage 

temperatuur en doordat virussen meer voorkomen in 
koude droge lucht, ontstaan er meer verkoudheden. 

Onze weerstand zakt ook als we het koud hebben want 
koud hebben kost energie. We worden dus niet kou van de 

koude maar wel van dicht bij elkaar in niet geventileerde 
ruimte te zitten. 
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Terugblik 
Roger bakt ze weer bruin… 

 

Brood bakken in het WZC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azenspel in Residentie Ampe met verse wafels van Roger 
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Merci Roger! 
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Turnoefeningen 
 

Naarmate we ouder worden beginnen we te piepen en te kraken, 

onze botten worden brozer. Gewrichten die ’s ochtends niet 

meewillen, stramme ledematen, krakende knieën. Met enkele 

bewegingen elke dag moet het lukken om verdere slijtage te 

voorkomen. Daarom geven we jullie enkele oefeningen die je 

vanuit je zetel of stoel gemakkelijk kan oefenen. 

 

1. Je zit op je stoel of zetel en je draait je hoofd naar links en dan 

naar rechts, doe dit enkele malen. Forceer niets. 

 

-                       

 

2. Je legt je armen op je schoot en dan hef je je beide armen 

boven je hoofd en tik met je handen tegen elkaar. Doe dit 5 maal. 
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3. Je zit in de zetel of op een stoel, je armen hou je op je schoot 

steek dan beide armen voor je uit , hou ze een vijftal tellen zo en 

dan breng je ze terug op je schoot. Herhaal dit enkele malen. 
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Terugblik 
Garnalen pellen op De Bolster 23 januari ‘23 
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Garnalen pellen op De Linde 24 januari 2023 
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Bewoners- en familieraad 
 

Wat is dat juist? 

Driemaandelijks wordt er een bewoners- en familieraad 

georganiseerd. Vroeger heette dit de participatieraad. De 

bedoeling hiervan is dat bewoners of familieleden die 

opmerkingen, suggesties of adviezen hebben omtrent de werking 

van ons woonzorgcentrum, kunnen aansluiten bij deze open 

vergadering en hun mening bespreekbaar kunnen maken. 

Op deze manier wordt de mening van ieder van jullie gehoord en 

kunnen wij onze werking daarop aanpassen of verbeteren. 

 

Wanneer? 

De volgende bewoners- en familieraad gaat door op 

donderdagavond 27 april 2023 om 18u in de polyvalente zaal. 

 

Wie? 

Iedere bewoner kan deelnemen, al dan niet samen met een 

familielid of meerdere familieleden. Inschrijven doe je best via het 

onthaal, per mail naar woonzorgcentrum@ztielt.be of telefonisch 

op het nummer 051/42 79 70. 

 

Het verslag wordt nadien opgemaakt en gepubliceerd in het 

Darrasnootje. 

 

 

Iedereen welkom! 
 

 

mailto:woonzorgcentrum@ztielt.be
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VERSLAG VERGADERING 31 januari 2023 

 

Aanwezig:  

ZORG Tielt:  Pascale Baert, voorzitter 
Hilde Van Maele, algemeen directeur WZC 

Ellen Goethals, directeur WZC 
Griet Tack, hoofdverpleegkundige 
Ann Vandenberghe, ergotherapeute 
Gaëlle Evrard, administratief medewerker 

 

Bewoners:  Rosette De Vlaminck, Georgette Wullaert, 
Maria Van Parijs, Daniël Callens 

 

Familie van bewoners: Olinda Daele, Dominique Verbeerst, 
Ingrid Lievens, Joke Vanrobaeys, Pascal 
Engels, Cynthia De Witte, Patrick Cannoot, 
Bart Duthoit, Marleen Tanghe, Monique 
Tanghe 

 

 

1. Verslag bewoners- en familieraad 17 oktober 2022 

 

Geen opmerkingen op vorig verslag. 

 

Mevrouw Ellen Goethals stelt zich voor. Ze werkt bij ons als 
Directeur woonzorgcentrum sinds 16 januari 2023 en werkte 
voorheen in de Luifel en in het Margareta Maria Instituut in 
Kortemark als leerkracht in de richting thuis- en bejaardenzorg en 
verzorging.  

 

2. Dagprijs 

 

Pascale Baert geeft een woordje uitleg over het prijzenbeleid in het 
WZC. 

“In 2021 droegen we als lokaal bestuur €12,62 per dag per bed bij. 
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Hierdoor werd een indexering en een structurele prijsverhoging van 
in totaal €5 aangevraagd op 1/06/2022 en toegepast sinds 
1/08/2022. 

 

In 2022-2023 stijgt de bijdrage van de lokale overheid gevoelig: 

- door de indexering van Aramark, Dumoulin en Ontex komt er 
een stijging van €1,05 per dag per bed bij;  

- door de energieprijzen is er een stijging van €4,73 per dag per 
bed bij; 

- door de gestegen loonmassa komt er ook nog eens een stijging 
van €7,64 per dag per bed bij. 

 

Gelukkig draagt niet enkel het lokale bestuur deze meerkost maar 
komt ook het RIZIV voor een groter (geïndexeerd) aandeel tussen 
dan voorheen. 

 

Door de ongekende inflatie en situatie kregen alle woonzorgcentra 
de raad en mogelijkheid uitzonderlijk na zes maanden opnieuw te 
indexeren. Gezien de hierboven aangehaalde impact op de bijdrage 
van het lokaal bestuur door de prijsstijging van energie, van alle 
diensten en leveringen en door de stijging van de loonmassa kon 
ook onze instelling, zoals alle andere woonzorgcentra, niet anders 
dan hiertoe de nodige stappen zetten. 

 

Toen het dossier van de nieuwe indexering in oktober opgemaakt 
werd door de nieuwe Algemeen directeur, kwam aan het licht dat 
de vorige aanvraag tot indexering en prijsstijging administratief 
niet juist was gebeurd. De indexering (goed voor €3,89) moest 
immers via het E-loket en de structurele prijsstijging (goed voor 
€1,11) moest aan de hand van een B-E formulier. Beide aanvragen 
zijn echter net voor de overgang tussen twee Algemeen directeurs 
in één beweging gebeurd. 

 

Deze aanvraag werd intussen rechtgezet en goedgekeurd zonder 
voorbehoud gezien het duidelijk aantoonbaar verlies voor de 
instelling. De structurele verhoging van €1,11 kan echter pas 
aangerekend worden nadat de goedkeuring werd gegeven via de 
juiste procedure. Deze werd bekomen eind 2022. Als gevolg hiervan 
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zullen we voor de periode in kwestie, namelijk 184 dagen, het 
bedrag van €1,11 per bed per dag terugbezorgen aan de bewoner 
in de vorm van een vermindering op de factuur van mei. De 
prijsstijging zal dus pas vanaf de maand juni voelbaar zijn. 

 

Bijkomend bleek dat de bestaande indexeringsprocedure zo is 
opgemaakt dat de referteperiode start in de maand voorafgaand 
aan de laatste beslissing, in casu dus plots december in plaats van 
april, waardoor in de indexeringscijfers geen rekening werd 
gehouden met de forse prijs- en kostenstijgingen en inflatie 
waarmee de instelling wordt geconfronteerd. 

 

Omwille hiervan kunnen we niet anders dan een nieuwe aanvraag 
voor een structurele prijsstijging in te dienen. Deze vragen we 
echter niet aan ten belope van de bijdrage van het lokaal bestuur, 
maar beperken we tot €4. Hierdoor passen we alsnog de indexering 
toe die er automatisch zou geweest zijn zonder de voornoemde 
administratieve fout. 

 

Hiermee blijven we, ondanks de onvermijdelijke prijsstijging, nog 
steeds goedkopere tarieven hanteren dan de andere publieke 
spelers in Vlaanderen en al helemaal dan de private voorzieningen. 

 

We herhalen en leggen de nadruk graag op het feit dat we de 
mensen die hierdoor in de problemen zouden komen uiteraard niet 
in de kou laten staan. 

 Ons WZC is een publieke instelling en de historische banden met 
de Sociale Dienstverlening zijn nog sterk. Indien de nieuwe prijzen 
een probleem zouden vormen, kan u bij onze sociale dienst terecht. 
Deze zal een warme en administratief laagdrempelige brug slaan 
met Welzijn Tielt om zo, indien u aan de voorwaarden voldoet, via 
het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst een financiële bijdrage 
aan te vragen. 

 



  50 

De prijsstijging die vandaag voorligt is in feite dus een indexering. 
Deze hadden wij liever kunnen vermijden en is niet ingegeven door 
winstbejag. Het is daarentegen de enige manier om het 
voortbestaan van deze publieke instelling en de bijhorende 
kwalitatieve en betaalbare ouderenzorg te garanderen voor de 
senioren van nu en van morgen. “ 

 

Een familielid vraagt wanneer de volgende indexering komt ? 

Een nieuwe indexering komt er ten vroegste in mei 2024. 
ZORG Tielt legt ongeveer 12-14 € op per dag per bed 
(getolereerd tekort van 2.000.000 €- dit is dotatie van lokaal 
bestuur Tielt aan Zorg Tielt). We maken zeker geen winst 
maar proberen het verlies te beperken. 

De pensioenen zijn ook met 10-11 % gestegen. 80-85 % van 
onze bewoners zijn vrouwen. Een groot deel van hen heeft een 
gezinspensioen, een overlevingspensioen, weduwe pensioen of 
wettelijk minimum pensioen. Veel bewoners komen dus niet 
toe met hun pensioen om hun verblijf in het WZC te betalen. 

 

Een familielid vraagt wat er gebeurt als de bewoner zijn verblijf in 
het WZC niet kan betalen? Moeten de kinderen dan betalen voor 
de bewoner? 

Pascale Baert legt uit dat elke gemeente autonoom beslist of 
hun OCMW de onderhoudsplicht van kinderen inroept. Tot op 
heden past het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst van Tielt 
geen onderhoudsplicht toe. 

Indien men beroep wil doen op het bijzonder comité voor 
Sociale Dienst, kan men dit steeds aanvragen via Lies 
Derluyn, sociale dienst van het WZC. 
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3. Ergo - animatie 

 

Ann Vandenberghe en Griet Tack geven een woordje uitleg over 
dementie en onze omgang met bewoners met dementie.  

 

In het WZC zijn er 2 beschermde afdelingen met telkens 18 
bewoners, beukennootje en bolster. Er is een vaste ergotherapeut 
per woonkamer. Ann is de referentiepersoon dementie binnen het 
WZC. In de woonkamers wordt er gestreefd naar een warme 
huiselijke sfeer waar de bewoners zo veel als mogelijk samen 
verblijven in een woonkamer. De woonkamers zijn ingericht met 
oud meubilair en er zijn dieren aanwezig. Er hangen ook veel 
affiches aan de muren met spreuken. Er worden activiteiten 
georganiseerd (hand- en voet badjes, massages, kookactiviteiten, 
fotoboeken bekijken, cognitieve activiteiten, …). Vóór Corona 
kwamen er veel kinderen (van Park Uniek en het Reuzenhuis) en 
familieleden op bezoek. Ook peuters zijn uitnodigend voor 
bewoners met dementie. Dit kan gerust terug georganiseerd 
worden. 

 

’s Morgens is er steeds ADL activiteit: bewoners stimuleren om zelf 
nog de dagelijkse activiteiten te doen: hun kleren kiezen en zich 
zelf aankleden, zich wassen, zelf kiezen wat ze willen voor ontbijt, 
… 

Het is het principe van “Help mij het zelf te doen”. 

Bewoners met dementie kiezen de dag zelf wat ze als ontbijt willen, 
ze eten samen aan tafel en ze helpen elkaar. Alles gebeurt in groep. 

 

De activiteiten worden soms gekoppeld aan de gewone afdeling en 
de deuren met cijferslot staan vaak open. De uitstappen naar de 
markt, naar de kapel van bijstand, naar een tearoom, … gebeuren 
ook samen. 

Geplande activiteiten voor dit jaar zijn onder andere: 

 Modeshow van huwelijkskledij in februari   

Modeshow in maart 

 Uitstap naar de kapel van bijstand in mei 

BBQ’s in juni (ter vervanging van de nieuwjaarmaaltijden) 
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 Kleine markt 

 Uitstap naar de struisvogelboerderij Schobbejakshoogte in 
augustus 

 Kerstmarkt 

 … 

de familieleden vragen om zo snel mogelijk de data 
door te geven van de activiteiten waar de familie mag 
bij zijn 

 

De laatste jaren zijn er ook geen grote dagreizen meer omdat dit 
voor veel bewoners te vermoeiend was. Mochten er meerdere 
bewoners hier terug naar vragen, kan dit terug georganiseerd 
worden. 

 

Vanaf de maand maart willen de ergo’s nieuwe bewoners 
rondleiden in de keuken. 

 

Griet zegt dat het belangrijk is om de voorgeschiedenis van de 
bewoners te kennen: hadden ze huisdieren, wat eten ze graag, was 
er een belangrijke gebeurtenis in hun leven, …? Met het 
multidisciplinair team kijken ze hoe de problemen te benaderen: 
kine, ergo, verzorging, wanneer is de persoon onrustig, … 

In september gaan de ergo’s iets organiseren in het kader van de 
week van Dementie. 

 

Ook andere organisaties zoals Samana en Familiezorg bieden heel 
vaak infomomenten en activiteiten aan voor personen met 
dementie en hun mantelzorgers. 

Bij Familiezorg is er 1 keer per maand een muziekmoment. 

 

Om de 3 maanden vindt er een mantelzorgcafé plaats in het 
dienstencentrum ’t Vijverhof: ervaringen delen, workshops, … 

Op 14/02/2023 is het thema in het mantelzorgcafé “Dementie, 
onze zorg”. Elena de Ru stelt er haar nieuw boek voor in een heel 
praktische workshop. Inschrijven voor 6 feb ’23 , alle info op flyer 
in bijlage. 
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Ellen Goethals licht toe dat uit deelname aan een studie blijkt dat 
dat 50% van de bewoners van het WZC bewoners met dementie zijn 
(verschillende stadia). 

Dit betekent dat de zorgorganisatie zal moeten aangepast worden 
aan deze veranderende noden bv dwaaldetectie. 

 

4. Agendapunten van de familie 

 

❖ Eigen TV tegenover huur TV 

➢ de huur TV staat in de overeenkomst van het WZC en er zijn 

tal van voordelen aan: 

▪ het zijn allemaal dezelfde televisies 

▪ alle medewerkers weten hoe ze werken 

▪ als er iets aan is dan krijgt men direct een vervangtoestel 

▪ info kanaal van het WZC 

▪ gemakkelijke en eenvoudige bediening 

▪ keuze uit klein of groter TV model 

▪ bij de afstandsbediening kunnen de batterijen direct 

vervangen worden, het zijn allemaal dezelfde 

afstandsbedieningen 

▪ het digitaal abonnement wordt maandelijks op 

verblijfsfactuur aangerekend (4,50€) 

er kan eventueel een abonnement bijgenomen worden 

voor extra zenders, in dit geval belangrijk om factuur van 

Telenet na te kijken zodat het abonnement digitale TV 

niet 2 maal gefactureerd wordt  

 
❖ Zetels op de kamers 

➢ Sommige zetels hebben een doorzeten zitting. Versleten 

zetels zullen systematisch vervangen worden 

 
❖ Procedure bij terugkeer uit het ziekenhuis 

➢ De dochter van een bewoner meldt dat ze altijd heel tevreden 

geweest is over het WZC en dat haar vader na een terugkeer 

uit het ziekenhuis steeds goed ontvangen werd. Hij werd 

oprecht welkom geheten door het personeel van de keuken en 

de zorgkundigen. De laatste keer was het wat minder en is er 

één en ander fout gelopen. Het doorgeven van opstart nieuwe 
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medicatie en wondverzorging liep niet optimaal. Ook het 

detecteren van de wonde in het ziekenhuis riep vragen op.  

Er was een duidelijk communicatie probleem bij terugkeer uit 
het ziekenhuis: het dossier van het ziekenhuis werd niet 
opgevolgd door het WZC. 
Het primaire is de verzorging ! 
De hoofdverpleegkundige zal nakijken waar het intern 
verkeerd gelopen is. Men kijkt ook voor een oplossing om 
losse blaadjes te vervangen door digitale documenten. 
 

❖ Individuele opmerkingen aan de bewoners 

➢ De dochter van een bewoner zegt dat haar vader een gênante 

opmerking heeft gekregen van een zorg- of verpleegkundige in 

het bijzijn van andere bewoners in de leefruimte. Haar vader 

was echt gegeneerd. De dochter vraagt om zo’n opmerkingen 

niet in het publiek te doen. Er dient respectvol omgegaan te 

worden met de bewoners. 

De hoofdverpleegkundige zal dit intern overleggen zodat 
de medewerkers alle bewoners met respect behandelen. 
Een familielid vraagt of het niet OK zou zijn dat de 
medewerkers een naambadge zouden hebben (met eventueel 
de vermelding van hun functie)? 
 

8. Varia 

 

❖ Een familielid vermeldt dat de huisarts van haar moeder over 

de middag in het WZC is geweest. Dan waren er geen zorg- of 

verpleegkundigen aanwezig. De hoofdverpleegkundige 

vermeldt dat de arts dan een nota kan nalaten aan de 

verpleegpost van wat er moet gebeuren bij de bewoner. 

 
❖ Een familielid vraagt wanneer het mogelijk zal zijn om 

elektronisch te betalen in de PZ. Er wordt gekeken om vanaf 

± eind maart te kunnen betalen met Payconiq. 

 

❖ Een familielid zegt dat het avondmaal om 17u00 té vroeg is 

voor een aantal bewoners van afdeling de kastanje. Het avond 

dessert / yoghurt staat al op de plateau zodat de bewoners 

dit kunnen houden voor later (voor de TV of net vóór het 
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slapen). Men begrijpt dat het keuken personeel ook niet later 

kan werken. Kan het dessert mee gegeven worden met de 

medicatie ’s avonds (verdeling door de nachtdienst)? De 

nachtdienst heeft al peperkoek en yoghurts om ’s avonds uit 

te delen bij de medicatie. Eventueel kan de bewoner ook een 

boterham laten liggen voor later. 

 

❖ Uitdeling van medicatie bij bewoners: een bewoner zegt dat ze 

haar medicatie in de voormiddag veel te laat krijgt. 10 uur is 

veel te laat. Ze wilt haar medicatie vóór haar ontbijt. Blijkbaar 

is dit zo al gedurende 2 weken, voorheen kreeg ze haar 

medicatie steeds op tijd. Kan men de medicatie niet de avond 

ervoor klaar leggen op haar kast? Dit gaat niet voor alle 

bewoners.  

De hoofdverpleegkundige zal dit nakijken en overleggen 
met de verschillende medewerkers. De insuline wordt 
steeds eerst toegediend. 
 

❖ Het dak zou lekvrij moeten zijn. Het werd in januari hersteld. 

Er wordt nog steeds gekeken om zonnepanelen te leggen. Op 

de gangen worden er al energiezuinige lampen gebruikt. 

 

❖ Er wordt gekeken om 1 uniforme naam te geven voor deze 

vergadering : voortaan zal deze vergadering “bewoners- en 

familieraad” noemen (en niet langer participatieraad) 

 
❖ De volgende bewoners- en familieraad zal plaats vinden 

op 27 april ’23 om 18u.  
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Terugblik 
Naar De Nieuwe Lekkerbek 24 januari 2023 
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De woonscan 
 

Lang Zal U Wonen in Tielt 
 
Zorg Tielt wil de senioren van nu maar ook van morgen 
ondersteunen in hun wens zo lang mogelijk thuis te blijven 
wonen. Een jaar lang zullen de inwoners van Groot-Tielt de 
woonscan kunnen invullen en een gepersonaliseerd rapport 
van hun woning krijgen. De lokale overheid krijgt op haar beurt 
geanonimiseerde data waarmee we aan de slag kunnen in het 
kader van buurtgerichte zorg, van informatie en 
sensibiliseringscampagnes, … 
 
Is uw woning aangepast aan de volgende fase? 

Als we u vragen waar u oud wil worden, dan antwoordt u spontaan 
‘thuis’. In die wetenschap ging Zorg Tielt op zoek naar de geschikte 
partner om u de kans te geven na te denken over uw toekomstige 
woonst. Om deze doelstelling te verwezenlijken hebben we een 
partnerschap gesloten met Bureau 50 die de scan Lang Zult u 
Wonen ontwikkelde. Met de Lang-Zult-U-Wonen-scan kan u 
nagaan of uw woning geschikt of minder geschikt is om 
levensloopbestendig te wonen. Wij vinden het alvast belangrijk dat 
u deze denkoefening vroeg genoeg maakt en eventuele inzichten 
meeneemt in mogelijke werkzaamheden aan uw woning. 

 
Levensloopbestendige woning? 

Een levensloopbestendige woning is een woning die aangepast is of 
aangepast kan worden aan een oudere, minder mobiele bewoner.  
Parameters hierbij zijn de locatie van de woning, de aanwezige 
voorzieningen in de buurt, het aantal woonlagen, de veiligheid en 
toegankelijkheid van de trap, de gebruiksvriendelijkheid van 
badkamer, keuken en wc, de onderhoudsvriendelijkheid van de 
tuin, … 
Vaak bestaan er oplossingen om uw woning te optimaliseren tot 
een levensloopbestendige woning. Bedoeling is met deze scan al een 
eerste stap te zetten in deze denkoefening en informatie te geven 
over technische oplossingen, subsidies, … 
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De woonscan 

Aan de hand van een reeks vragen doorloopt u de woning van voor 
naar achter en van onder naar boven. Op het einde van de scan 
ontvangt u automatisch een rapport van uw woning in uw mailbox 
met tal van handige tips en mogelijke oplossingen.  
Deze scan kan op een tablet, smartphone, laptop of computer 
worden afgenomen. U kan de woonscan in uw eentje doen of samen 
met een van de kinderen of kleinkinderen.  
 
Hulp nodig of geen mailadres?  

Vorige maand deden we een oproep naar vrijwilligers die bereid zijn 
mensen te helpen die niet beschikken over de nodige digitale tools 
of geen kinderen/familie hebben die hen daarbij kunnen helpen. 
Een twaaftal vrijwilligers volgde vorige week een korte opleiding om 
ook deze groep te kunnen laten deelnemen aan de woonscan. 
Wenst u gebruik te maken van deze hulp of wenst u de woonscan 
op papier te ontvangen, dan kan u contact opnemen met de 
woonassistent van Zorg Tielt, Eva van der Linde, via 
woonscan@ztielt.be of 051/42 79 79. 
 
Doe hier de woonscan: www.ztielt.be/woonscan 
 

 

 

  

mailto:woonscan@ztielt.be
http://www.ztielt.be/woonscan
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Kruiswoordraadsel 
Kruiswoordraadsel Oplossing p.65 

 

Horizontaal 
2. Laboratorium – voor ieder ander – verharde huid 
3. Waskuip - vogelproduct 
4. Opening in het ijs – girafachtig dier – losbandig drinkgelag 
5. Openbaar vervoermiddel – houtsoort - plus 
6. Lieveling – kluitenbreker – onderofficier (afk.) – van dezelfde 

mening 
7. Paardenslee – jongen – buiten dienst (afk.) 
8. Voegwoord – smal afvoerkanaal - dager 
9. Fout – korf - middaguur 
10. Middel tegen motten – plechtige verklaring – ongeveer 3,14 
11. Opzoeken in een boek - waagstuk 
12. Glazen verpakkingsmiddel – uiting van aarzeling - 

kaartenboek 
13. Mexicaanse munt – dun van lucht - reeds 
14. Ongewijde hostie – driekantig voorzeil – persoon van adel 
15. Walvisachtig dier – partij in rechtzaak 
16. Teken – serpent – oosters voedsel 
 

Verticaal 
 
B. Gegevens – grote sinaasappel - slogan 
C. Kever – Australische struisvogel - grasland 
D. Functie – zangnoot – venijn – dop op een zuigfles 
E. Reuzenslang – wurgen - ieder 
F. Spijskaart – verlegenheid - rund 
G. Echo – armoedig gekleed 
H. Dun pannenkoekje – gehoorzaal -  
I. Langlaufen – van keurmerk voorzien 
J. Grafisch kunstwerk – op die wijze – volmaakt - achtervoegsel 
K. Dicht – koude lekkernij – aangehecht takje - loofboom 
L. Meisje – laatste gedeelte - bevrachter 
M. Hevig – rivier in Spanje – deel van een flatgebouw 
N. Het ego strelend – verhalend dichtstuk - onderwijs 
O. Tussenwerpsel – hik bij het huilen - kledingstuk 
 



  61 

 

 

 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                
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Woordzoeker 
Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal, 
verticaal en diagonaal: 

Februari – tobbe – zeepvlokken – wringer – gewrichten – garnalen 
geboortestenen – meditatie – extravagantie – centrifuge – turnen  
sneeuwklokjes – viooltje – amethist – lila – verkoudheid 
mannengriep – zwemmen 

X Z Y V V C A M E T H I S T I M 

E C E G I E G A R N A L E N M A 

S X E E E S R V I O O L T J E N 

N S T N P W D K D J K L O L D N 

E F O R T V R M O F H K B K I E 

E T E K A R L I D U X R B T T N 

U U M B J V I O C G D U E U A G 

W R U Y R X A F K H F H F U T R 

K N M O L U L G U K T F E F I I 

L E D G G T A X A G E E X I E E 

O N V B N U I R I N E N N Y D P 

K F F V B Y U U I T T T U V N N 

J P Z W E M M E N P L I L A H J 

E W R I N G E R V V J U E U K L 

S G E B O O R T E S T E N E N A 
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Wist je dat … 

… we onlangs een nieuwe activiteit introduceerden? 
Garnalen pellen met een glaasje erbij… En tof dat het was, we 
pelden wel 2 à 3 kg garnalen per afdeling! Voor herhaling vatbaar 
klonk het bij onze bewoners. 

 

… Simba, onze jongste kater van afdeling Het Beukennootje, 
sinds eind januari alleen buiten mag in tuin? In de boom 
klimmen doet hij het liefst. Als hij dan terug op de afdeling komt, 
dan wordt hij nog altijd even graag geknuffeld door onze 
bewoners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

… dat we een naam hebben voor de vogel op afdeling 
De Kastanje? We kregen de vogel cadeau van Greta Van 
Keirsbulck, gepensioneerd verzorgende van De Kastanje. Omdat 
haar man Johnny heet, hebben we de vogel ook zo genoemd! 
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Moppentrommel 
 

Zegt de één: "Mijn oom is pastoor en ze noemen hem eerwaarde." 

"Oh," zegt de ander, "dat is niks bijzonders. 

Mijn oom is kardinaal en die noemen ze eminentie." 

De derde jongen zit meewarig te kijken en zegt: 

"Och eerwaarde of eminentie... dat is nog niks! 

Mijn oom is zó dik en weegt wel méér dan 180 kilo en als hij op 
straat loopt, blijft iedereen staan en zegt: "GOD ALLEMACHTIG!" 

 
Een psychiater tekent een vierkant op een blad papier en 
vraagt aan de patiënt wat het is.  

Zegt de man: "Dat is een kamer met naakte vrouwen ..."  

Vervolgens tekent hij twee vierkanten en weer vraagt hij 
wat het voorstelt.  

"Twee kamers met naakte vrouwen," antwoordt de patiënt.  

Waarop de psychiater zegt: "Mijnheer, U bent seksueel 
gefrustreerd!"  

Hierop reageert de man: "Dat moet U wel zeggen, Dokter ... met 
uw vieze tekeningen!"  

 
Er zitten 3 jongens op een schoolplein.  

Zegt de eerste: "Ik heb de snelste vader van de wereld."  

"Hoezo?" vragen de andere twee.  

"Nou mijn vader is F-16 piloot."  

Waarop nummer 2 antwoordt:  

"Dan is mijn vader sneller want die is astronaut."  

Reageert nummer 3:  

"Dan is mijn vader sneller,  

die is ambtenaar, hij werkt van 9 tot 5 maar is om 3 uur al thuis."  

 
Er komt een man bij de balie van de belastingdienst.  

"Ik zou graag Ali willen spreken."  

De medewerker van de belastingdienst zegt: "Ali, welke Ali?"  

Waarop de man zegt: "Ali Baba wil ik spreken en snel !"  

De medewerker van de belastingdienst antwoordt korzelig: "Hier 
werkt geen Ali Baba!"  

De man antwoordt: "Dan wil ik graag een van de andere veertig 
rovers spreken!"  
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Oplossing kruiswoordraadsel 

Oplossing kruiswoordraadsel pagina 60-61 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1   D   J   W   C   E   D   V   

2 L A B O   E E R S T   E E L T 

3   T O B B E   E K S T E R E I 

4 W A K   O K A P I   O R G I E 

5     T R A M   E L Z E N   E N 

6 S J O E   E G   O O   E E N S 

7   A R   K N A A P   IJ   B D   

8 O F   G E U L   E I S E R   S 

9   F E I L   M A N D   N O E N 

10 K A M F E R   U   E E D   P I 

11     O   N A S L A A N   G O K 

12 F L E S S T J A A A T L A S S 

13   E   P E S O   IJ L   A L   V 

14 O U W E L   F O K   E D E L E 

15   Z E E K O E   E I S E R E S 

16 S E I N   S L A N G   R IJ S T 
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‘t Kamielke 

’t Rijdend winkeltje gaat door op dinsdagnamiddag! 

Wil je iets specifieks bestellen?  

Geef dit dan door aan de ergotherapeute van de afdeling. 

 

 Dinsdag 7 februari 2023 

 Dinsdag 14 februari 2023 

 Dinsdag 21 februari 2023 

 Dinsdag 28 februari 2023 

 

 

 

 

 

 

  Maak jij het lijstje,  
  ik maak het reisje 
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Mantelzorgcafé 
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Openingsuren en spreekuren 

 Bezoekuren 

Alle dagen van 08u00 tot 21u00 

 Onthaal – administratie 

van maandag t.e.m. vrijdag  

08u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00 

 Polyvalente zaal 

Open voor bewoners en familie tijdens de week en het weekend 

van 13u30 tot 17u. 

 Maatschappelijk werker, Lies Derluyn 

van maandag t.e.m. vrijdag  niet op woensdag 
08u30 – 12u00 / 13u30 – 17u00 

 Voorzitter, Pascale Baert 

Op afspraak 

 Moreel consulent 

Op afspraak 

Diensten van Zorg Tielt  

 WZC Deken Darras 

Schependomstraat 4 – 8700 Tielt / tel.: 051/42 79 70 
Infokanaal: zendernummer 999 

Website: http://www.ztielt.be 

 GAW Residentie Ampe 

Deken Darraslaan 19 – 8700 Tielt / tel.: 0479/87 80 57 

◼ GAW Residentie Huyse Darras 

Deken Darraslaan 17A – 8700 Tielt 

 Dagverzorgingscentrum De Living 

Deken Darraslaan 17A / tel.: 051/40 62 76 

 Dienstencentrum ’t Vijverhof / Thuiszorgdiensten (Minder Mobiele 
Centrale – Warme Maaltijden – Klusjesdienst – Poetsdienst) 

Kortrijkstraat 66-68 / tel.: 051/40 26 46 
Kapsalon 

Kapster Carine Lambert werkt, enkel op afspraak, in het kapsalon op maandag, 

dinsdag en woensdag. Je kan een afspraak maken via het verplegend personeel 
van uw afdeling of met de kapster zelf. 
’t Rijdend winkeltje Kamielke en rijdende bibliotheek 

Iedere week komt er iemand van het ergo team langs op de kamer. 

Wens je iets te kopen die niet in het assortiment zit, geef dit dan door aan de 
ergotherapeut van je afdeling. 

Met medewerking van: 

Directeur: Hilde Van Maele, Ellen Goethals 
Redactieploeg: Marieke Coudenys, Greta Van Keirsbulck, Bram Puype 


