
Allerbeste collega’s, 

Uit de tevredenheidsmeting die wij vorig 

jaar bij de medewerkers organiseerden, is 

gebleken dat wij op het vlak van commu-

nicatie niet zo sterk scoren. Om hieraan te 

remediëren, zijn wij in december 2017 

gestart met een “test-nieuwsbrief” (zeg maar nulnummer), die enkel 

werd verspreid onder de collega’s van het Sint-Franciscustehuis in Bra-

kel. De reacties hierop waren positief. Vandaar hebben wij nu beslist 

om de nieuwsbrief uit te rollen onder alle medewerkers van onze  vijf 

voorzieningen, en dit op driemaandelijkse basis (maart-juni-september-

december). 

Het eerste “officiële” nummer van de nieuwsbrief is een feit.  Hierin 

onderscheiden we verschillende rubrieken: 

Een algemene rubriek waarin de overkoepelende aangelegenheden 

aan bod komen die alle medewerkers van de VZW aanbelangen. 

Een rubriek Haaltert waarin alles staat vermeld dat specifiek betrek-

king heeft op WZC Sint-Jozef en WZC Sint-Anna. 

Een rubriek Oosterzele met de berichten die betrekking hebben op 

WZC OLV Ter Veldbloemen en WZC De Zilverlinde. 

En tot slot een rubriek Brakel met specifieke info over het Sint-

Franciscustehuis. 

Wij wensen jullie alvast heel veel leesgenot toe ! 

Het Directiecomité (Christian Geenens, Leen Van Der Linden,             

Jan De Maeseneire, Jean-Marie Van Cauwenberge,                             

Helga De Pelsmaeker, Wim Vercruyssen). 

 

Deze nieuwsbrief kan u ook raadplegen op onze website: 

www.groepsf.be  
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N I E U W S B R I E F  

  I N  D I T  N U M M E R :  
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Haaltert    4 - 5  

Sint Jozef 
Sint Anna 

 

Oosterzele            6 - 7  

De Zilverlinde 

OLV Ter Veldbloemen 
 

Brakel     8  

Sint Franciscustehuis  

Leuke naam ?Leuke naam ?Leuke naam ?Leuke naam ?    

We zijn nog op zoek naar een 

leuk klinkende naam voor on-

ze nieuwsbrief. Heeft u hier-

omtrent een suggestie ?  

Mail deze dan naar Helga De 

Pelsmaeker via 

hdp@sintfranciscustehuis.be 

De meest originele inzending 

wordt beloond met een ge-

schenkje. 
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N I E U W S B R I E F  

GDPRGDPRGDPRGDPR?  

Zoals u vermoedelijk meermaals aan den lijve ondervindt, worden we 

om de haverklap overvallen met moeilijke woorden en afkortingen. 

“GDPR” is er zo één van en staat voor “GGGGeneral DDDData PPPProtection RRRRegu-

lation” of in het Nederlands “Algemene Gegevens Bescherming Veror-

dening”. Het gaat hier om een nieuwe Europese wetgeving rond priva-

cy, die op alle organisaties van toepassing is geworden.  

 

Om aan deze nieuwe wetgeving te beantwoorden, hebben wij binnen onze VZW Klaartje Van Cauwen-

berge aangesteld als “Data Protection Officer” (DPO) of informatieveiligheidsconsulent. Klaartje fun-

geert als contactpersoon voor de gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere privacycommissie.  

Ze moet er ook voor zorgen dat de “GDPR” ingeburgerd raakt in onze woonzorgcentra en nauwgezet 

wordt opgevolgd. Binnen dit kader voorzien wij ook in een vorming op volgende data en locaties: 

14/05/2018 in WZC St14/05/2018 in WZC St14/05/2018 in WZC St14/05/2018 in WZC St----Jozef  Haaltert  om 19u  Jozef  Haaltert  om 19u  Jozef  Haaltert  om 19u  Jozef  Haaltert  om 19u      

29/05/2018 in Het Sint29/05/2018 in Het Sint29/05/2018 in Het Sint29/05/2018 in Het Sint----Franciscustehuis Brakel om 19u   Franciscustehuis Brakel om 19u   Franciscustehuis Brakel om 19u   Franciscustehuis Brakel om 19u       

04/06/2018 in WZC De Zilverlinde Oosterzele (Scheldewindeke) om 19u04/06/2018 in WZC De Zilverlinde Oosterzele (Scheldewindeke) om 19u04/06/2018 in WZC De Zilverlinde Oosterzele (Scheldewindeke) om 19u04/06/2018 in WZC De Zilverlinde Oosterzele (Scheldewindeke) om 19u    
 

Bevestig uw inschrijving voor één van deze vormingssessies bij uw afdelingsverantwoordelijke.  

Deelname geeft recht op werk- en vormingsuren. Er worden ook tips gegeven om uw computer veilig 

te gebruiken, zowel thuis als op het werk.  

Naast jullie enthousiaste en deskundige inzet als medewerker, kunnen wij ook rekenen op de hulp 

van onze vrijwilligersvrijwilligersvrijwilligersvrijwilligers die een handje  toesteken bij allerhande activiteiten. Hieronder vinden jullie 

een overzicht van het aantal vrijwilligers en het aantal uren vrijwilligerswerk in 2017: 

       SF Brakel St-Jozef     Sint-Anna     De Zilverlinde       OLV         Totaal 

Aantal vrijwilligers          58     22    16      24  15            135135135135    

Aantal uren in 2017    6807    1688  2483  1130           2010        14118141181411814118    

G D P R  

In 2017 is er een groeieen groeieen groeieen groei op te merken ten opzichte van 2016. In 2016 

konden wij rekenen op 121 vrijwilligers die in totaal  13.461 uren vrij-

willigerswerk presteerden. 

  

P R E V E N T I E  

Proficiat aan Marjan Himpe en Jolien Volckaert  Marjan Himpe en Jolien Volckaert  Marjan Himpe en Jolien Volckaert  Marjan Himpe en Jolien Volckaert  met het behalen van hun diploma pre-

ventieadviseur niveau 2. Jolien is preventieadviseur voor Haaltert (Sint-Jozef en Sint-

Anna) en Marjan voor Oosterzele (De Zilverlinde en OLV Ter Veldbloemen) 

Ook felicitaties aan Kurt Schotte Kurt Schotte Kurt Schotte Kurt Schotte met het behalen van zijn diploma preventieadviseur 

niveau 1. Kurt is overkoepelend preventieadviseur binnen de VZW, alsmede preventie-

adviseur voor Brakel. 



K WA L I T E I T  

In 2018 willen we graag in al onze WZC een tevredenheidsmeting tevredenheidsmeting tevredenheidsmeting tevredenheidsmeting afnemen bij de bewoners. bewoners. bewoners. bewoners. De kwa-

liteitscoördinatoren zullen de bewoners bevragen en de antwoorden digitaal verwerken. Ook de fami-

lie van bewoners die de vragen zelf niet meer kunnen beantwoorden, zullen de gelegenheid krijgen 

om hun bevindingen omtrent onze zorg te beoordelen. In Sint-Jozef werd de bevraging afgenomen op 

22/01/2018. Op 19/03/2018 komt het Sint-Franciscustehuis aan de beurt. De Zilverlinde staat ge-

programmeerd op 7/05/2018. De enquêteurs worden verwacht op 11/06/2018 in           Sint-Anna 

en in het najaar in OLV Ter Veldbloemen. 

De uitkomsten zullen worden gecommuniceerd via teamvergaderingen, de gebruikersraad, in de 

huiskrantjes alsook in de nieuwsbrief voor de medewerkers. 

 

 

K E U K E N /  C A T E R I N G  

Enige tijd terug heeft de VZW voor de keukens een overheidsopdracht uitgeschreven. Deze over-

heidsopdracht werd toegewezen aan Sodexo. Sodexo. Sodexo. Sodexo. Vanaf april zullen alle aankopen voor de voeding, 

alsmede de technische assistentie in de keukens gebeuren via Sodexo. Belangrijke nuance hier-

bij is wel dat wij zelf de maaltijden blijven bereiden (via 4 centrale keukens) en dat ook alle     

keukenmedewerkers, inclusief de chef-koks, eigen personeel zijn. 
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  WAARDEN EN DADEN: WAARDEN EN DADEN: WAARDEN EN DADEN: WAARDEN EN DADEN: Onder het motto “kiezen voor waarden en 

daden” kwamen vorig jaar leidinggevenden en staf van de 5 voor-

zieningen samen om nader van gedachten te wisselen over de kernwaarden van de VZW, 

zijnde MensgerichtheidMensgerichtheidMensgerichtheidMensgerichtheid----EenvoudEenvoudEenvoudEenvoud----IntegriteitIntegriteitIntegriteitIntegriteit. Dit jaar wordt hier een vervolg aan gebreid 

voor alle medewerkers. Hiervoor worden in totaal 14 sessies voorzien die, gespreid over 

alle voorzieningen,  plaatsvinden van februari tot april. Gedurende een halve dag kunnen 

jullie dan kennismaken met collega’s uit de andere instellingen, een rondleiding krijgen in 

de gastinstelling en samen brainstormen over hoe we de kernwaarden (Mensgericht-

Eenvoud-Integriteit) uitdragen en waarmaken. Sommigen van jullie hebben deze sessie 

intussen al achter de rug. Uiteindelijke bedoeling is om - nadat alle sessies hebben plaats-

gehad - te komen tot een nieuwe visie en missie (een soort van vernieuwde opdrachtver-

klaring). Meer info hierover kan je bekomen bij je leidinggevende. 

V O R M I N G  

C O M M U N I C A T I E  

Naast de nieuwsbrief voor de medewerkers hanteren we nog andere middelen om de communicatie communicatie communicatie communicatie te 

bevorderen. We verwijzen hiervoor onder meer naar 

• onze website www.groepsf.bwebsite www.groepsf.bwebsite www.groepsf.bwebsite www.groepsf.be waarin niet alleen overkoepelende aangelegenheden zijn opgeno-

men, maar ook kan worden doorgeklikt naar de webpagina’s van de respectievelijke voorzienin-

gen. 

• het werkingsverslag 2017 werkingsverslag 2017 werkingsverslag 2017 werkingsverslag 2017 dat reeds binnen de voorzieningen werd verspreid en ook kan worden 

geraadpleegd via de website. 

• de bedrijfspagina van Groep Sint-Franciscus via LinkedInLinkedInLinkedInLinkedIn, waarvoor u  ook een profiel kan aan-

maken als werknemer van Groep Sint-Franciscus. We zullen jullie hieromtrent in een volgend 

nummer meer uitleg verschaffen. 

• de bewonerskrantjesbewonerskrantjesbewonerskrantjesbewonerskrantjes die binnen de vijf voorzieningen worden verspreid en sinds januari 2018 in 

een nieuw kleedje zitten. De bewonerskrantjes zijn ook digitaal te lezen op onze website. 



 

I N F R A S T R U C T U U R  

M E D EW E R K E R S  
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SINTSINTSINTSINT––––JOZEFJOZEFJOZEFJOZEF    

Op zondag 18 maart 2018 zondag 18 maart 2018 zondag 18 maart 2018 zondag 18 maart 2018 vindt onze lentebrunch plaats. Bewoners, 

bezoekers en personeel zijn allen welkom voor een stevige en uitge-

breide brunch.  

Onder het motto van ‘vele handen maken licht werk’ zijn wij altijd op 

zoek naar helpende handen. Wie zich geroepen voelt,  mag zich aan-

melden bij Darien Al-Karzoun.  

A C T I V I T E I T E N  

• NieuwjaarsreceptieNieuwjaarsreceptieNieuwjaarsreceptieNieuwjaarsreceptie: 2018 werd goed ingezet. Vrijdagavond 12 januari 

vond onze nieuwjaarsreceptie plaats samen met WZC Sint-Anna. Het was 

een gezellige en geslaagde avond. Wij hebben ervan genoten! 
 

• Carnaval AalstCarnaval AalstCarnaval AalstCarnaval Aalst: 13 februari was het opnieuw zover: ‘Marcella’ (HVP Mark   

Beelaert  - zie foto rechts) kwam onze bewoners en medewerkers bezoeken 

voor zij naar de ‘Voil Jeanettenstoet’ ging.  

 

N O S T A L G I E  

Vlnr: Els Verstraeten, 
Marcella, Anna Van  Deyck  
en Nele Van Hove 

Wij heten volgende medewerkers van harte welkom: 

• Nikita Bauwens (vervanging Stefanie Van Hoorebeke ) 

• Ruth Boakye-Ansah  

• Anke Van Kerckhove (vervanging Karine Praet) 

• Eind 2017 werd een bijkomende lift lift lift lift geplaatst aan de assistentiewoningen. Deze lift is niet alleen 

een aanzienlijke verbetering voor onze residenten op vlak van dienstverlening, maar ook voor onze 

medewerkers van Stil Geluk die sindsdien minder afstanden moeten afleggen (zie foto links).  

 

•  Sinds december 2017 werkt de keuken met buffetkar-buffetkar-buffetkar-buffetkar-

renrenrenren. We hebben hiermee een goede start genomen met 

de creatie van een aangenamer maaltijdgebeuren voor 

onze bewoners en residenten, en creëren hiermee een 

gezellige, huiselijke sfeer. Bovendien is er meer contact 

met onze keukenmedewerkers waardoor rechtstreekse 

feedback van en naar de bewoner komt, en in de keuken 

de afwas van de schotels sterk gereduceerd is (zie foto 

rechts).  

W I S T  J E  D A T ?  

•  92% van onze personeelsleden in 2017 werd gevaccineerdgevaccineerdgevaccineerdgevaccineerd tegen het griepvirus. Hierdoor behaalde 

WZC Sint-Jozef een gouden certificaat, overhandigd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. De 

certificaten zijn terug te vinden aan de inkom en aan de verpleegposten.  

•  Met de opbrengst van het eetfestijn in september 2017 werd een belevenistafel belevenistafel belevenistafel belevenistafel aangekocht.  De 

medewerkers  en bewoners zijn zeer tevreden over de werking ervan.  

Foto: Lutgarde Flieberg 

 



W I S T  J E  D A T ?  
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SINTSINTSINTSINT––––ANNAANNAANNAANNA    

In de loop van januari hebben zowel de medewerkers van Sint-Anna als 

van Sint-Jozef kunnen deelnemen aan brandblusoefeningenbrandblusoefeningenbrandblusoefeningenbrandblusoefeningen. Het was 

een leerrijke opleiding met de mogelijkheid om buiten te oefenen. De 

kou werd af en toe gecompenseerd met een warm vuurtje.  

A C T I V I T E I T E N  

Paasbrunch: Paasbrunch: Paasbrunch: Paasbrunch: Op dinsdag 27/03 organiseren we onze gebruikelijke “Paasbrunch” op de 

verschillende afdelingen. De bewoners kunnen dan samen met de medewerkers smul-

len van een uitgebreid ontbijt en vers gemaakte “omelet met spekjes”. 

• Timothy De Camps: nieuwe kinesitherapeut (vervanging zwangerschap Ulrike Van 

Dijcke). Start op 21/02/2018. 

• Pauline Gieskes ( vervanging in keuken) 

• Jolien Volckaert: vanaf 01/01/2018 sociale dienst en kwaliteitscoördinator 

• Jeanine Ameys: ging met pensioen 

• Murielle Permentier: heeft zich samen met haar echtgenoot volledig toegelegd op de verdere 

uitbouw van het fitnesscentrum “de Parel” 

M E D EW E R K E R S  

• Er nieuwe werkkledij komt:  Er nieuwe werkkledij komt:  Er nieuwe werkkledij komt:  Er nieuwe werkkledij komt:  De kogel is door de kerk! Er is eindelijk een consensus 

gevonden voor de nieuwe uniformen. Het zal nog een tijdje in beslag nemen voordat 

de uniformen geleverd zijn ( na maatopname wordt deze in productie genomen bij 

Sarco, 10 à 12 weken). Maar de keuze ligt nu onherroepelijk vast: 

• Voor de verdeling van de arbeidskledij zal er gebruik gemaakt worden van de 

verdeelkasten verdeelkasten verdeelkasten verdeelkasten van CLOVA. Iedereen krijgt een eigen kastje met zijn persoonlijke sleu-

tel, waar enkel zijn/haar kledij in terug te vinden is. 
NIEU

W
NIEU

W
NIEU

W
NIEU

W    



W I S T  J E  D A T ?  
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De ZILVERLINDEDe ZILVERLINDEDe ZILVERLINDEDe ZILVERLINDE    

In memoriam:  Hilde Temmerman (° 16/08/1968 / overleden 30/11/2017).  

Ze was hoofdverpleegkundige  van het Lavendelhof  en in dienst sinds 

13/08/1990.  
 

 

Uit dienst : Ingrid Lobbens  op  31/01/2018 (kinésitherapeut) 

In dienst : Annemie Tormans op 01/02/2018 (kinésitherapeut) 

• Het heel  gezellig was op de nieuwjaarsreceptie 

op 30 januari:  toffe collega’s ( 75 deelnemers 

OLV/ZILV), een drankje en vooral een lekker as-

sortiment van hapjes, vakkundig  klaar gemaakt 

door onze keukenequipe. Dikke pluim hiervoor. 

M E D EW E R K E R S  

• Er nieuwe werkkledij voorzien wordt voor de zorg-

teams in  april 2018. 

Onlangs, 07 december 2017, heeft de brandweer een inspectiebezoek gebracht aan onze voorzie-

ning. Conclusie : niettegenstaande een geldig brandweerattest tot 2021, werd ons toch gevraagd 

een aantal zaken prioritair in orde te brengen, dit om een betere veiligheid van bewoners en mede-

werkers te garanderen bij brand. 

Dit heeft als gevolg dat binnenkort in Het Lavendelhof Het Lavendelhof Het Lavendelhof Het Lavendelhof volgende werkzaamheden  zullen worden aan-

gevat : rookdetectie en brandwerende deur met vrijloop-zelfsluitsysteem op alle kamers, plaatsen 

van brandwerende zelfsluitende compartimenteringsdeuren in de gangen,  brandwerende deuren 

aan alle lokalen in de verbindingsgang oud-nieuwbouw en het plaatsen van een nieuwe brandcentra-

le met adressering van brandwaarschuwingssignaal. 

En wat met de oudbouw ? En wat met de oudbouw ? En wat met de oudbouw ? En wat met de oudbouw ? U zal ongetwijfeld opgemerkt hebben dat de kamer op de bovenverdieping 

intussen is ontruimd (moeilijk bereikbaar voor brandweerladderwagen). Verder dienen er nieuwe 

brandwerende deuren te komen aan alle kamers, dienen alle deuromlijstingen vervangen te worden, 

bijkomende compartimentering in de gangen, geen kamers in het centraal inkomgedeelte, rookde-

tectie in kamers en gangen, alle zijdeuren te voorzien van een nieuw ver- en ontgrendelingssysteem 

verbonden met een nieuw te plaatsen brandcentrale, verwijderen van de houten planchetten in de 

kamers van de bewoners, etc…… 

Na analyse van de werken met het daarbij horende kostenplaatje en overleg met  architect en een 

kandidaat aannemer wordt nu grondig onderzocht welke piste de beste perspectieven biedt: ofwel 

een herconditionering van de oudbouw, ofwel een beperkte vervangingsnieuwbouw.  

Wordt vervolgd... 

 D E  Z I L V E R L I N D E  I S  A A N  V E R N I E U W I N G  T O E   



OLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMEN    

De bouwwerken van het nieuwe WZC op de zorgsite zorgsite zorgsite zorgsite 

Groot Bewijk Groot Bewijk Groot Bewijk Groot Bewijk zijn gestart  op  8 januari 2018.  Het betreft het bouwen van een woonzorgcentrum met 

60 woongelegenheden. Tevens wordt voorzien in  de nodige leefruimtes voor de bewoners , een           

onthaal en een ruime  cafetaria. De voorziene bouwtermijn bedraagt  300 werkdagen. Intussen zijn de 

grondwerken al volop bezig…             

Tevens worden, in de onmiddellijke omgeving van het WZC, 42 assistentiewoningen gebouwd door de  

private partner Residentie ZilverbladResidentie ZilverbladResidentie ZilverbladResidentie Zilverblad. 

B O U W K R O N I E K  

 

Op donderdag  15 mei om 19u  vindt , in samenwerking  met Paradox, in De Zilverlinde de 

toneelvoorstelling  toneelvoorstelling  toneelvoorstelling  toneelvoorstelling  plaats van ««««    Hans HeimerHans HeimerHans HeimerHans Heimer    ». ». ». ».  

Margot, een 70- jarige actrice, staat op het punt gevierd te worden voor haar 50- jarige carrière en dat met een 

theatervoorstelling . Tijdens de repetities van de productie  krijgt zij het bezoek van het mysterieuze personage 

Hans Heimer , de sluipmoordenaar die de ziekte van Alzheimer heet.  We zien hoe zij de binnensluipende de-

mentie machteloos ondergaat  en hoe haar omgeving  hier mee omgaat. 
 

De aangrijpende voorstelling staat open voor iedereen . Toegangskaarten zijn  vanaf 5 april te be-

komen aan het onthaal van Onze Lieve Vrouw ter Veldbloemen of De Zilverlinde ( medewerkers  en 

bewoners gratis ) . Na de voorstelling kan men napraten bij een hapje en een drankje.      

A C T I V I T E I T E N  

Net zoals de voorbije jaren hebben de medewerkers van Onze Lieve Vrouw ter Veldbloemen ook dit jaar 

snoepjes verkocht  voor De Warmste WeekDe Warmste WeekDe Warmste WeekDe Warmste Week. De opbrengst van 450 € ging naar The Old Horses Lodge. 

The Old Horses Lodge is een erkend asiel waar verwaarloosde, zieke of mishandelde paarden , pony’s 

en ezels opgevangen worden . Na  een revalidatieperiode wordt er  voor deze dieren gezocht naar een 

liefdevolle thuisopvang of kunnen oudere dieren er genieten van een rustige oude dag . 

Twee jaar geleden werd er in Onze Lieve Vrouw ter Veldbloemen met de op-

brengst van het optreden van het Gents Madrigaalkoor en de Adriaen Brouwer 

run een tovertafel aangekocht.  

Aanvullend aan de  animatie-activiteiten rond de tovertafel hebben Sofie en Na-

thalie  ( ergotherapeuten)   hun creatieve brein gebruikt om mee te werken aan de ontwikkeling van 

een nieuw spel. Als enige Belgische deelnemers  ontwikkelden zij , uitgeschreven door Active Cues        

“het  muziekdoosje“. “het  muziekdoosje“. “het  muziekdoosje“. “het  muziekdoosje“. Zij kwamen als  winnaar uit de bus  en hun spel werd  intussen  verder ontwikkeld  

en beschikbaar gesteld in Nederland en England . 

M U S I C  F O R  L I F E  

D E  T O V E R T A F E L  

Yana Van de Sype  werd op  22/10/2017 de  fiere mama van Seb.  

Mariella Marckx verwelkomde op  6/12/2017 haar dochtertje Enaya.                   

Nathalie Van Den Bossche ‘de mama van Vic’ werd op 15/02/2018. 

Tevens werden Lut De Mey , Lut Impens en Malinka De Smet de voorbije maanden  fiere oma van  

Rosalie, Vidar en Joa. 

W I S T  J E  D A T ?  



De week voor Kerst is bij radiozender Studio Brussel reeds enkele jaren ge-

kend als De Warmste WeekDe Warmste WeekDe Warmste WeekDe Warmste Week, een week waarin iedereen voor iedereen zorgt. 

Ook wij wilden dit jaar ons steentje bijdragen en een actie op poten zetten. 

Onder de noemer ‘soep for life’ verkochten wij ruim 250 liter soep en ook ruim 100 zakjes snoep, 

goed voor een winst van zo’n 1300 euro! Een prachtopbrengst! 

Deze winst ging integraal naar VZW De Kleppe uit Everbeek, een vakantieverblijf waar mensen met 

zorgnood kunnen genieten van een kwalitatief en toegankelijk verblijf op een unieke plek in een schit-

terende omgeving. Via deze weg willen wij nogmaals iedereen bedanken om zijn steentje bij te dra-

gen, wij hebben wel degelijk een verschil gemaakt! Aldus bevestigd door studio Brussel, zij beloonden 

ons met een plaat op vraag van onze bewoners, het alom gekende ‘Ach Margrietje’ van Louis Neefs. 

B O U W K R O N I E K  

M U S I C  F O R  L I F E  

SINTSINTSINTSINT––––FRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUIS    

M E D EW E R K E R S  

A C T I V I T E I T E N  

Op donderdag 15 maart 2018 om 14u30 en 19u 30 vindt de toneelvoor-toneelvoor-toneelvoor-toneelvoor-

stelling ‘Afscheid’ stelling ‘Afscheid’ stelling ‘Afscheid’ stelling ‘Afscheid’ plaats van Theater Paljas i.s.m. de Seniorenraad van Bra-

kel. Kaarten te bekomen aan het onthaal. 

Je de nieuwe versie van de huiskrant ‘De Bloesem’ en ook de huiskranten van de ande-huiskrant ‘De Bloesem’ en ook de huiskranten van de ande-huiskrant ‘De Bloesem’ en ook de huiskranten van de ande-huiskrant ‘De Bloesem’ en ook de huiskranten van de ande-

re voorzieningen digitaalre voorzieningen digitaalre voorzieningen digitaalre voorzieningen digitaal kan lezen via onze website : voor De Bloesem werkt volgende 

link: www.groepsf.be/sint-franciscustehuis-brakel/nieuws/de-bloesem   

Zo kom je alles te weten over de activiteiten in ons woonzorgcentrum.  

W I S T  J E  D A T ?  

Op  11 januari overleed Carine De Pelseneer (poetsdienst). Ze blijft voor altijd in onze 

gedachten.  

Sinds december 2017 vervoegden volgende medewerkers medewerkers medewerkers medewerkers onze teams: 

Hilde Willen (verpleegkundige op De Eikenberg) 

Alessandro Bottacchi (zorgkundige op De Beukendreef) 

• De plannen voor de nieuwbouw de nieuwbouw de nieuwbouw de nieuwbouw zullen worden  toegelicht op de teamvergaderingen in 

maart. De bouw zal 300 werkdagen in beslag nemen. Er was reeds een kort oponthoud 

doordat buren  een klacht indienden tegen het werfverkeer. Zodoende verloopt het verkeer 

nu via de personeelsparking.  

• De toog in de cafetaria toog in de cafetaria toog in de cafetaria toog in de cafetaria (De Wijngaard) wordt vernieuwd. Er zal een nieuwe doorgeeffrigo 

worden geïnstalleerd. Ook de kasten en wasbak worden vervangen en een likje nieuwe verf 

zal worden aangebracht. Om de werken vlot te laten verlopen, zal de cafetaria gesloten zijn 

van  9 t.e.m. 13 april. 


