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Allerbeste collega’s, 

Intussen zijn we al toe aan de vierde editie van onze nieuwsbrief. We 

zitten volop in de koude wintermaanden en het nieuwe jaar nadert met 

rasse schreden. 2019 zal een jaar worden met heel wat aanpassingen 

en vernieuwingen: 

- Vooreerst op het vlak van infrastructuur. Zo zullen de nieuwbouwpro-

jecten van het Sint- Franciscustehuis en OLV Ter Veldbloemen in de 

loop van 2019  in gebruik worden genomen. Daarnaast staan er nog 

heel wat werken op stapel in Sint- Anna, De Zilverlinde en het Sint- 

Franciscustehuis. 

-Zoals reeds aangekondigd in de septembereditie van onze nieuws-

brief, zal in 2019 tevens de nieuwe baremastructuur van IFICIFICIFICIFIC worden 

uitgerold. Elke collega wordt daarbij individueel in de gelegenheid ge-

steld om ofwel zijn oude barema te behouden, ofwel over te stappen 

naar het nieuwe IFIC-barema. 

- Verder wordt voor alle medewerkers één nieuwe hospitalisatieverze-

kering  van toepassing (AXA). De bestaande polissen bij DKV en AG 

worden stopgezet. De dekkingsvoorwaarden van de nieuwe polis zijn 

vergelijkbaar met die van de oude polissen. Het enige essentiële ver-

schil zit hem in de toepassing van een jaarlijkse franchise (eigen bijdra-

ge) van 250 euro indien men bij hospitalisatie kiest voor een éénper-

soonskamer. Bij opname in een tweepersoonskamer is geen franchise 

van toepassing. Bovendien zijn de premies om bijkomend gezinsleden 

aan te sluiten in de nieuwe polis merkelijk goedkoper dan in de oude 

polissen. Er wordt hieromtrent een infoavond georganiseerd: dinsdag  

8 januari om 17u00 in Brakel  

-Tot slot willen wij in 2019 ook van start gaan met het geven van maal-

tijdcheques. Hieromtrent zullen wij in januari een voorstel van cao 

(collectieve arbeidsovereenkomst) aan de ondernemingsraad voorleg-

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

–Alle nieuwe emailadressen eindigen op @groepsf.be 

–Nominatieve emailadressen: voornaam eerste letter familienaam @groepsf.be 

– Generieke (niet nominatieve) emailadressen :vermelding van “sft”, “olv”, “zl”, “sj”, “sa”. Voorbeeld: 

info.sft@groepsf.be 

info.olv@groepsf.be 

info.zl@groepsf.be 

info.sj@groepsf.be 

info.sa@groepsf.be 

–Geen paniek: oude emailadressen blijven behouden 

V O R M I N G E N  

ALGEMEENALGEMEENALGEMEENALGEMEEN    

♦ Toolbox voor nieuwe medewerkers: Toolbox voor nieuwe medewerkers: Toolbox voor nieuwe medewerkers: Toolbox voor nieuwe medewerkers: 5 keer per jaar zal een halve dag vorming aangeboden  wor-

den aan de nieuwe medewerkers van de Groep SF (telkens in één van de 5 instellingen) . Op die 

manier leren nieuwe medewerkers de Groep SF beter kennen en kunnen we ze inwijden in vol-

gende zorgonderdelen: KWALITEIT, DEMENTIE/ MAALTIJDBEGELEIDING, PREVENTIE, PALLIATIE. De eerste 

sessie vindt plaats in het Sint-Franciscustehuis in Brakel op do 31/01/2019 van 8u00-12u00. 
 

♦ Kinesitherapie: Kinesitherapie: Kinesitherapie: Kinesitherapie: Het merendeel van onze kinesitherapeuten kozen voor een PE-online portfolio 

waarin ze hun kwaliteitsbevorderende activiteiten registreren. Eind  2018 bereiken het me-

rendeel van de kinesitherapeuten hun target (o.a. 50 navormingseenheden en 1 peer review/ 

grotendeels vormingen georganiseerd door de Groep SF) en werden ze opgenomen in het kwa-

liteitsregister. In dit kwaliteitsregis-

ter worden alle kinesitherapeuten 

opgenomen die aan de kwaliteits-

vereisten van het kwaliteitsvers-

terkend systeem voldoen. Dankzij 

dit register kunnen de kinesithera-

peuten aantonen dat zij zich 

consequent inzetten voor een 

goede kwaliteitszorg binnen de groep SF. 

Volgende vormingen zijn  gepland voor 2019: 

-14/02/2019: Peer review  CVA door Els De Corte, REVAKI, UGent 

-14/05/2019: Alternatief voor patiëntenbevraging: Infectiebeleid door Helga De Pelsmaeker 

- 08/10/2019: Compressietherapie door Liesbeth Deprez 

- 18/112019: Vorming Qi gong  door Nico Pandelaere 

N I E U W E  M A I L A D R E S S E N  

De exacte datum van inwerkingtreding is nog niet gekend en zal mede afhangen van het tijdstip waar-

op de cao in de ondernemingsraad kan worden goedgekeurd. 

Meer praktische info omtrent al deze nieuwigheden ontvangen jullie later nog. Wij hopen alvast verder 

te kunnen rekenen op jullie enthousiaste en deskundige inzet.  

Wij wensen jullie tevens een zalige kerst toe, alsmede een voorspoedig nieuw jaar. 

Het Directiecomité  



  

 3 

♦ KeukensKeukensKeukensKeukens: 22/01/2019: Voor keukenmedewerkers: ABC Veiligheid : ABC Veiligheid : ABC Veiligheid : ABC Veiligheid door Sodexo in Sint–

Franciscustehuis, Brakel en 29/01/2019: Voor keukenmedewerkers:::: ABC Veiligheid ABC Veiligheid ABC Veiligheid ABC Veiligheid door So-

dexo in Sint– Anna, Haaltert 

♦ LeidinggevendenLeidinggevendenLeidinggevendenLeidinggevenden: 23/04/2019 : Omgaan met kritiek van familieOmgaan met kritiek van familieOmgaan met kritiek van familieOmgaan met kritiek van familie door Lindi Fourie, Sint- Francis-

custehuis, Brakel 

SINTSINTSINTSINT––––    ANNAANNAANNAANNA    

voorjaar 2019: ZorghygiëneZorghygiëneZorghygiëneZorghygiëne door Liantis   

voorjaar 2019: Voorafgaande zorgplanning Voorafgaande zorgplanning Voorafgaande zorgplanning Voorafgaande zorgplanning     
    

SINTSINTSINTSINT––––    JOZEFJOZEFJOZEFJOZEF    

voorjaar 2019: ZorghygiëneZorghygiëneZorghygiëneZorghygiëne door Liantis   

25/04/2019: Mag BAS bij u langskomen? Mag BAS bij u langskomen? Mag BAS bij u langskomen? Mag BAS bij u langskomen? (ouderdomssimulatiepak) voor zorgteams 
 

DE ZILVERLINDEDE ZILVERLINDEDE ZILVERLINDEDE ZILVERLINDE    

Voorjaar 2019: Chronische wondzorg en compressietherapiehronische wondzorg en compressietherapiehronische wondzorg en compressietherapiehronische wondzorg en compressietherapie voor zorgteams door Ria Hanssens 

Voorjaar 2019: Benadering van een bewoner in de palliatieve fase: Benadering van een bewoner in de palliatieve fase: Benadering van een bewoner in de palliatieve fase: Benadering van een bewoner in de palliatieve fase: gebruik maken van geheugensteun-
kaartjes 

 

OLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMEN    

05 en 09/02/2019: Verbindende communicatie Verbindende communicatie Verbindende communicatie Verbindende communicatie  

14/3 en 04/04/2019: Opfrissing EHBO Opfrissing EHBO Opfrissing EHBO Opfrissing EHBO     
    

SINTSINTSINTSINT----FRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUIS 

BijblijfdagenBijblijfdagenBijblijfdagenBijblijfdagen: Op 14/03, 21/03, 04/06,17/10 en 07/11/2019 zal een bijblijfdag  ( ergonomie, wond-

zorg, dementie,…) worden georganiseerd. Vooraf inschrijven is een must! Max 20 inschrijvingen per 

sessie. Voor zorgteams en paramedisch team: meer info via afdelingshoofd. 

Preventie: Preventie: Preventie: Preventie: door Kurt Schotte op 5,7,12,19,26,28/02/2019 voor zorgteams, paramedici, onderhouds-

medewerkers en administratie. 

WA A R D E N  E N  D A D E N  

Op 7 december 2018 had een kwaliteitscafé plaats 

in St-Jozef voor de leidinggevenden en stafmedewer-

kers. De succesformule van broodjeslunch en rond-

leiding in het woonzorgcentrum werd toegepast. Na-

dien werd er gebrainstormd over hoe we de kern-

waarden kunnen omzetten in daden. In 2019 zal er 

maandelijks een kernwoord aan bod komen. Opzet 

is dat jullie leidinggevende dit verder met jullie uit-

werkt. 

Jaarlijks dienen we indicator B (gewichtsverlies ) te rapporteren aan de overheid. Dit jaar scoren we 

voor de Groep SF 16 bewoners (die meer dan 10% gewicht verloren over 6 maand (er waren 339 be-

woners met 2 geldige meetmomenten (apr-okt)).  Uit de geregistreerde cijfers viel echter op dat maar 

liefst 144 bewoners gewicht gewonnen hebben, sommigen maar liefst meer dan 14%. (zelfs een 

uitschieter met 17.9%).   Met dank aan onze toegewijde keuken- en zorgteams! 

K E U K E N /  R E F E R E N T I E K A D E R  
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M E D EW E R K E R S  

SINTSINTSINTSINT––––JOZEFJOZEFJOZEFJOZEF    

• We hebben opnieuw veel positieve reacties gekregen op ons jaarlijks eetfestijnjaarlijks eetfestijnjaarlijks eetfestijnjaarlijks eetfestijn. De opbrengst van 

onze 600 eters gaat integraal naar de animatiewerking voor onze bewoners. Nogmaals bedankt aan 

al onze helpers! 

• Gelet op het succes van vorig jaar, werd dit jaar op 20 oktober 20 oktober 20 oktober 20 oktober opnieuw een 

Wereldsmaakdag Wereldsmaakdag Wereldsmaakdag Wereldsmaakdag georganiseerd tijdens de senioren 14-daagse. Op deze dag 

vierden we de diversiteit aan culturen binnen ons woonzorgcentrum. Medewer-

kers van een andere cultuur (Japans, Afrikaans, Bulgaars, Mongools, Spaans, 

Duits, …) stonden deze dag in de keuken en maakten eigen specialiteiten 

(paella, sushi, stoofpotje, desserts,…) klaar voor onze bewoners .      

• Vrijdag 14 december Vrijdag 14 december Vrijdag 14 december Vrijdag 14 december zijn jullie allen welkom op onze kerstmarktkerstmarktkerstmarktkerstmarkt. Er zullen op-

nieuw tal van kraampjes uitgestald staan, er worden pannenkoeken gebakken en dergelijke meer.     

• De Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op  vrijdagavond 18 januari 2019 vrijdagavond 18 januari 2019 vrijdagavond 18 januari 2019 vrijdagavond 18 januari 2019 in WZC Sint-Anna. Meer be-

richtgeving daaromtrent volgt nog.    

  

 

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

◊ Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:  Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:  Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:  Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:      

- Goffin GaëtaneGoffin GaëtaneGoffin GaëtaneGoffin Gaëtane, animator  

----    Bauwens NikitaBauwens NikitaBauwens NikitaBauwens Nikita,  zorgkundige            

----    D’Herde Kathleen, D’Herde Kathleen, D’Herde Kathleen, D’Herde Kathleen,  administratie    

◊ Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst:  

Van Kerckhove AnkeVan Kerckhove AnkeVan Kerckhove AnkeVan Kerckhove Anke, zorgkundige 

P R E V E N T I E  

Bedankt! Bedankt! Bedankt! Bedankt! Dit jaar werden al uitzonderlijk veel afwezigheden van collega’s opgevangen. Wij willen 

onze medewerkers nog eens extra bedanken om telkens in te springen waar nodig waardoor de con-

tinuïteit van de zorg kan worden gegarandeerd.  

P L U I M  

• Kerstmis en Nieuwjaar Kerstmis en Nieuwjaar Kerstmis en Nieuwjaar Kerstmis en Nieuwjaar komen eraan. Jammer genoeg is dit niet voor iedereen een fijne periode. Mo-

gen wij vragen hierbij even stil te staan en aan deze personen wat extra aandacht te besteden.  

•  Wist je dat . . .honing de hoest verzacht? Wist je dat . . .honing de hoest verzacht? Wist je dat . . .honing de hoest verzacht? Wist je dat . . .honing de hoest verzacht? Onlangs verschenen er in het Verenigd Koninkrijk nieuwe 

richtlijnen voor de behandeling van acute hoestklachten. De onderzoekers raden aan om honing te 

gebruiken om je hoest te verlichten. Honing is, net zoals medicatie, vooral 

bedoeld om je hoest te verlichten. Het geneest de infectie niet en doet je 

klachten niet volledig verdwijnen, maar honing is in elk geval een verzach-

tend middel. Als goed alternatief voor de producten bij de apotheek, kun 

je zelf een eenvoudige ‘hoestsiroop’ samenstellen: meng twee maatjes 

honing met één maatje citroensap.   

Bron: Leef-Gezondheidsmagazine CM-11 oktober 2018  
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SINTSINTSINTSINT––––ANNAANNAANNAANNA    

◊ Wij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkom:                             

Jessica De BoeckJessica De BoeckJessica De BoeckJessica De Boeck, leefgroepbegeleider 

Kyara RoghheKyara RoghheKyara RoghheKyara Roghhe,  zorgkundige  

S T - F R A N C I S C U S  E N  S T - A N N A  S A M E N  I N  E E N  N I E U W E  
V E RW E L K O M I N G S R U I M T E .  

U I T S T A P  K E R S T M A R K T  G E N T  

  Voor de bewoners die elke dag op de fiets komen oefenen, is er een nieuwe 
simulator van GYMNA aangekocht. Hiermee kunnen de bewoners een ritje maken aan zee, in Brug-
ge, Parijs of zelfs dichter bij huis, met een ritje in de buurt. 
  THERA-soft is een therapeutische trainingssoftware die speciaal werd ontwikkeld voor de ac-
tief/passief trainers en balance trainer.  

T H E R A - S O F T ,  F I E T S S I M U L A T O R  V O O R  K I N E  

Met de antieke tafel en stoelen hebben we een knusse verwelkomingsruimte gemaakt. Deze meu-

belen zijn geschonken naar aanleiding van de tv-reportage over de inrichting van De Klaproos als 

retro- kamer. Het was de gelegenheid om deze plaats op te fleuren met een glasraam van Sint-

Franciscus. We hebben nu drie glasramen: 

Weet je trouwens het glasraam van      

Sint- Augustinus in het WZC te vinden? 

Z O N N E PA N E L E N   

Op 12/10/2018  zijn de 184 zonnepanelen geplaatst, in samen-

werking met Denderstroom. Alsook zijn de bouwwerken gestart. 

Het is belangrijk om er even met je collega’s op uit te trekken! Naar 
jaarlijkse gewoonte organiseert het woonzorgcentrum Sint-Anna op-
nieuw een uitstap voor zijn medewerkers, met als doel 2018 samen af 
te sluiten! Dit jaar gaan we op 13 december 2018 naar de kerstmarkt 

in Gent! 

M E D EW E R K E R S  
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De ZILVERLINDEDe ZILVERLINDEDe ZILVERLINDEDe ZILVERLINDE    

◊ Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                           Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                           Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                           Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                                   

Saey TiffanySaey TiffanySaey TiffanySaey Tiffany, verpleegkundige 

Claus PieterClaus PieterClaus PieterClaus Pieter,  technische dienst 

Janssens HazelJanssens HazelJanssens HazelJanssens Hazel, zorgkundige 

De Carvalho PamellaDe Carvalho PamellaDe Carvalho PamellaDe Carvalho Pamella, logistieke hulp 

◊ Uit dienst:Uit dienst:Uit dienst:Uit dienst:    

Schelfhout Wendy, Schelfhout Wendy, Schelfhout Wendy, Schelfhout Wendy, zorgkundige 

Waeles Sofie,Waeles Sofie,Waeles Sofie,Waeles Sofie, verpleegkundige 

De Bosscher Jessica, De Bosscher Jessica, De Bosscher Jessica, De Bosscher Jessica, zorgkundige 

Matthys Jolien, Matthys Jolien, Matthys Jolien, Matthys Jolien, ergotherapeut, 

Goossens Freija, Goossens Freija, Goossens Freija, Goossens Freija, zorgkundige 

◊ Huwelijk: Adeline  De Baere Huwelijk: Adeline  De Baere Huwelijk: Adeline  De Baere Huwelijk: Adeline  De Baere (ergotherapeut) huwde met  Bruno Notebaert op 16/10/2018 

◊ Geboorte: Sylvie De Landtsheer  Geboorte: Sylvie De Landtsheer  Geboorte: Sylvie De Landtsheer  Geboorte: Sylvie De Landtsheer  (zorgkundige) beviel op 3/09/2018 van een zoon JulesJulesJulesJules    

              Iris  KieleIris  KieleIris  KieleIris  Kiele (logistiek medewerker) beviel op 19/11/2018 van een dochter IlayshaIlayshaIlayshaIlaysha    

 

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

W E R E L D D A G  V A N  D E M E N T I E    

Ook de Zilverlinde  liet deze dag niet zomaar voorbij gaan.  Ria, hoofdverpleegkundige 

van de beschermde afdeling  het Lavendelhof gaf twee vormingen aan de medewerkers.   De theorie 

werd  verduidelijkt  door enkele  treffende  filmpjes. Ook de praktijkvoorbeelden zorgden voor een 

boeiend geheel.  Het zorgteam kreeg de gelegenheid om een vergeet-me-nietjes sleutelhanger te ko-

pen. De toegangsdeuren en muren  van Het Lavendelhof  konden niet liegen.  

I N F O A V O N D  ‘ D E M E N T I E ’   

Op maandag  22 oktober vond een infoavond plaats over dementie . Dit is een 
initiatief van de  werkgroep dementie WZC “De Zilverlinde”  met als doel zowel 
familie van de bewoners afdeling Lavendelhof  als personeelsleden te informe-
ren betreffende het dementieproces en het dagdagelijks leven binnen het woon-
zorgcentrum. De talrijke opkomst en  het napraten met koffie en gebak  getuig-

den van een geslaagde avond. 

De Zilverlinde  werd even een klein werf in functie van de brandveiligheid. Stofferig, lawaaierig , soms 
een  hindernissenparcours voor rolwagen en rollator:  zo kunnen we dit tijdelijk ongemak omschrij-

ven. Dit is alvast een kleine  voorproef op het bouwverhaal  dat De Zilverlinde volgend jaar wacht. 

Tijdens vijf sessies wenste  Liantis te achterhalen wat alle medewerkers  van De Zil-
verlinde verstaan onder ‘respectvol omgaan met elkaar’ .  Het gesprek  kwam op 
gang aan de hand van enkele stellingen. Nadien   creëerden we in kleine groepen 
de ideale organisatie.  Beantwoordt De Zilverlinde aan deze gedroomde organisa-
tie? En wat kunnen we samen doen om onze  organisatie zo ideaal mogelijk te ma-

ken? We kijken samen uit naar  de analyse  van de  bekomen informatie .  

WO R K S H O P  ‘ R E S P E C T V O L  O M G A A N  M E T  E L K A A R ’   

M E D E W E R K E R S  
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OLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMEN    

De familiedag stond dit jaar in het teken van verschillende relaxatietech-
nieken. De opzet van deze dag was elkeen te laten kennis  maken met de  
activiteiten die  door de  therapeuten aan onze bewoners  aangeboden 
worden . Tevens wilden we de familieleden tools aanreiken om op een 
eenvoudige manier  contact te ma-
ken met hun vader, moeder,  
grootouder of familielid. 

De namiddag vatte aan met een aperitiefje om aansluitend de 
aanwezige bewoners  te verwennen met een ontspannende  hand-
massage. Nadien werd de ruimte omgetoverd tot een "stille 
ruimte" en konden de aanwezigen genieten van een initiatie-les 
Tai Chi,  ondersteund  door  een klankschaalconcert. Als afsluiter  
konden de bewoners en hun familie nog gezellig napraten bij een tasje koffie en een dessertje.   

B O U W K R O N I E K  

De editie 2018 kunnen we afboeken als de meest succesvolle van de afgelopen 

jaren.  Niet minder dan 440 enthousiaste bezoekers en talrijke sponsors  zorgden 

voor een mooie opbrengst van 6150 €. Het welslagen van deze avond is opnieuw 

mogelijk gemaakt dankzij de belangeloze inzet van de talrijke medewerkers, 

vrijwilligers en sympathisanten. De opbrengst zal ook deze keer besteed worden 

aan de animatiewerking van het WZC. Een welgemeende DANK U 

WEL aan jullie allen  !  

S U C C E S V O L L E  K A A S -  &  W I J N A V O N D  

◊ Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                           Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                           Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                           Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                               

Nancy NeukermansNancy NeukermansNancy NeukermansNancy Neukermans, poetsdienst – keuken. alsook poetsdienst in De Zilverlinde 

Leen VerhaegheLeen VerhaegheLeen VerhaegheLeen Verhaeghe, verpleegkundige  

Alle medewerkers van OLV Ter Veldbloemen en De Zilverlinde  zijn welkom op de nieuwjaarsreceptie 

op 24/01/2019  van 11u30-14u00. 

In samenwerking met WMC ( Wereld Missie Hulp)   werd er  enkele weken geleden 

een kledingcontainer geplaatst . WMC  is een VZW die via ontwikkelingsprojecten de 

leefomstandigheden van mensen wil verbeteren op een duurzame manier.  Op mondiaal vlak onders-

teunen ze kansarme gezinnen door  het inzamelen van kledij.  Heb je bruikbare kledij die je niet meer 

wenst te dragen… aarzel dan niet om deze in een gesloten zak  te deponeren in de rode container. 

Op zondag 21 oktober vond de officiële opening plaats van de assistentiewoningen. Met ingang van  
1 januari 2019 zullen de eerste residenten er  hun woning betreden. Ann Van Hoele zal er de taak 
van woonassistent uitoefenen ; voor de zorgverlening zal men beroep kunnen doen op de dienstver-
lening van de Groep Sint- Franciscus,  Afdeling Oosterzele . 
In het WZC is men ondertussen volop bezig met de afwerking binnen…In de polyvalente zaal zijn de 
technieken in  uitvoering, de wanden en de bevloering van de kamers zijn reeds gedeeltelijk verwe-
zenlijkt en op de gevels van de binnenkoer is de bepleistering afgewerkt. Wij voorzien de verhuis in de 
periode mei- juni 2019. 

R E L A X E R E N  O P  F A M I L I E D A G   

M E D E W E R K E R S  

S T E U N  A A N  D E  D E R D E  E N  V I E R D E  W E R E L D  
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B O U W K R O N I E K  

SINTSINTSINTSINT––––FRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUIS    

M E D EW E R K E R S  

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

◊ Wij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkom:                             

Michaël SoetaertMichaël SoetaertMichaël SoetaertMichaël Soetaert, kinesitherapeut 

Flora PoghosyanFlora PoghosyanFlora PoghosyanFlora Poghosyan, ergotherapeut  

Sarah De RomagnoliSarah De RomagnoliSarah De RomagnoliSarah De Romagnoli, poetsdienst  
Elien Den Herder, Elien Den Herder, Elien Den Herder, Elien Den Herder, poetsdienst 

◊ Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst:     

Joni Van Den BergheJoni Van Den BergheJoni Van Den BergheJoni Van Den Berghe, zorgkundige 

◊ Geboorte: Ellen De SchrijverGeboorte: Ellen De SchrijverGeboorte: Ellen De SchrijverGeboorte: Ellen De Schrijver (zorgkundige) beviel op 20/11/2018 van een zoon Finn. Finn. Finn. Finn.     
◊ Huwelijk: Els Van Synghel Huwelijk: Els Van Synghel Huwelijk: Els Van Synghel Huwelijk: Els Van Synghel (zorgkundige) trad op 23/11/2018  in het huwelijk met Diego Maheur. 

Naast ‘de nieuwbouw’ is er nu nog een nieuwbouw… Dit zou wel eens voor verwarring kunnen zorgen 

naar de toekomst toe. Vandaar dat er beslist werd om de blokken een letter toe te kennen: 

de oudbouw (Het Bloemenhof) wordt  BLOK A 

de nieuwbouw (Het Park) wordt BLOK B 

de allernieuwste bouw  wordt BLOK C 

de assistentiewoningen zijn  BLOK F 

De afdelingsnamen blijven behouden. Voor BLOK C zijn we echter nog op zoek naar een leuke naam. 

Heb jij inspiratie? Laat het ons weten. Op de afdelingen zullen formulieren te vinden zijn waarop je je 

suggesties kan noteren tegen 15/01/2019. In volgende nieuwsbrief zullen we de namen kenbaar ma-

ken en jullie laten kiezen. 

♦ Het nieuwjaarsdiner 2019 nieuwjaarsdiner 2019 nieuwjaarsdiner 2019 nieuwjaarsdiner 2019 vindt plaats  op donderdag 17 januari om 19u00 in De Wijngaard.  

N A A M  N I E U W B O U W  

♦ Onze actie voor Music For Lifeactie voor Music For Lifeactie voor Music For Lifeactie voor Music For Life, ten 
voordele van Diadys, bracht voorlo-

pig maar liefst € 1020 op. Er werd 
220 liter pompoensoep verkocht en 
148 zakjes snoep. Hartelijk dank 

aan zij die soep of snoep kochten!  

♦ Op 11/12/2018 kan je naar Tai chi Tai chi Tai chi Tai chi 

For LifeFor LifeFor LifeFor Life. Iedereen welkom! 

De typekamer is klaar. Zij zal op maandag  17/12, donderdag 

20 /12, woensdag   26 /12 en vijdag 28 /12/2018 om 14u30 

in aanwezigheid van Kurt Schotte of Chris Eeman te bezichti-

gen zijn. We verzamelen telkens in het vormingslokaal. 


