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Jullie woorden/ waarden 

Ik ben een echte 

doorzetter en 

geef nooit op. Ik 

probeer altijd 

alles zelfstandig 

te doen. Ik blijf 

ook vrolijk.  

 

Willy clauw 

 

IK vind van mezelf 

dat ik een 

verstandige vrouw 

ben, onze stagiair 

Nero voegde ook toe 

dat ik altijd mooi 

gekleed ben en een 

goed voorkomen heb.  

Simonne De Backer 

 

Ik zou altijd iemand helpen in 

nood. Ik ben ook goedlachs. Toen 

ik jong was, kon ik goed lopen. Ik 

kon wel over een beek springen 

van 3 meter. Dieren bezorgen 

zoals koeien melken, eten geven, 

mesten was ook 1 van mijn 

specialiteiten. 

Luc PARRET 
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Ik was altijd goed in 

sproeistoffen te 

verkopen aan boeren 

die zelf sproeiden. Ik 

kon ook goed 

autorijden. 

Willy Degryze 

 

Ik doe graag 

dingen waar ik 

zin in heb.  Heb ik 

zin om te naaien 

dan naai ik. Heb 

ik zin om te 

breien dan brei 

ik. Ik kan goed 

babbelen. 

 

Suzanne lobelle 

 

 

Ik kan goed 

breien.Ik zou 

eens een trui 

breien of een 

beer. Het is 

mij om het 

even. Ik ben 

ook goed in 

quizen. 

Raymonde 

Billeau 

Ik ben goed in 

kaarten en 

petanque. IK hou 

ook van boeken. 

Willy Gabriel 
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Ik ben blij dat ik nog goed van geest 

ben ,  

 

1 van de zaken waar ik trots op ben 

is:  

Dat ik afgestudeerd ben met 73% op 

mijn 19 jaar, samen met 20 jongens en 

3 meisjes in de klas. IK ben trots dat 

ik engels, Frans en duits beheer.  

 

Jeaninne Dedeurwaerder  

Ik heb me altijd al goed 

kunnen bezig houden. 

Kuisen, stof doen, breien, 

boodschappen doen,… Ik 

probeer ook met iedereen 

overeen te komen. Ik ben 

kampioen in scheten 

laten. 

Lodewijk Brigitte 
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Mijn gave is dat ik veel 

te braaf ben. Ik kan 

nooit geen neen 

zeggen. Vroeger kon ik 

goed turnen. Ik zat 

dan ook in de 

turnclub. Deze 

turnclub was in het 

atheneum van Ieper. We 

hebben daar veel 

gelachen. IK sta ook 

positief in het leven. 

Verbrigghe Madeleine 

IK zat vroeger 

in een 

toeristenclub, Ik 

kan goed fietsen. 

We reden rond 

de 18 à 20 

gemiddeld. Ik zit 

ook graag in de 

companie.  

 

Noël Strumane 

Ik kan goed eten 

maken maar ook in 

het opeten ben ik een 

krak. Een babbeltje 

slaan kan ik ook 

goed en dit doe ik 

ook heel graag  

 

Mj Vandepitte 

 

Ik ben een open 

en 

toegankelijk 

persoon die 

behulpzaam is 

van nature uit.  

 

Sandra  
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Mijn sterktes en mijn 

gaves… Ik leer altijd 

bescheiden te blijven 

maar of ik daar goed in 

ben…   

Ik blink niet echt in 

iets uit maar mijn 

sterkte is dat ik een 

doorzetter ben. Ik kan 

mij ook goed inleven in 

andere mensen  

 

Jullie gek kapoentje 

Jenivertje. 

 

Ik heb mijn man altijd 

geholpen in zijn zaaK. Ik 

stak daar veel tijd in en 

ik deed dit met veel liefde. 

Ik kan ook goed babbelen 

en luisteren. Ik probeer 

altijd alles van de 

zonnige kant te bekijken. 

Betty Woutermaertens 

Ik ben een 

goede 

kaarter. Ook 

vogelpikken 

kan ik goed. 

Ik ben ook 

een 

behulpzaam 

persoon die 

helpt waar 

kan.  

Rudy Decroix 

Ik kan goed 

kaarten. Ik 

ben een 

doorzetter 

en ik sta 

altijd 

klaar voor 

anderen. 

MC buyse 
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IK ben een 

sociaal 

persoon, een 

eigenschap 

van mij is dat 

ik altijd 

eerlijk ben.  

Als ik een gave 

zou moeten 

nomen zou 

het toch wel 

mijn lekkere 

taarten zijn 

die ik bak   

 

Inne  

Ik heb een positieve 

ingesteldheid en ik 

ben een echte 

doorzetter. 

Vroeger hadden we 

geen tijd voor 

hobby,s. We moesten 

helpen op de 

boerderij. 

Magda Lambelein 

<magda 

Ik ben erg behulpzaam. 

Ik help steeds waar ik 

kan. Ik hield vroeger 

café. Ik kon goed 

praten met de mensen. 

Monda Verhooghe 
Ik ben een 

rustige 

persoon. Ik 

help mijn 

familie graag. 

Monique 

Hemeryck 
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Ik kan goed 

zorgen voor 

mijn 

kleinkinderen. 

Ik zie hen enorm 

graag. Ik kan 

ook goed 

babbelen. 

Anna steur 

Ik ben een goed 

kaarter. ik was 

vroeger ook een 

goed rallypiloot. 

Ik ben erg 

behulpzaam naar 

anderen toe. Ik 

zorg ook goed 

voor mijn hond 

Kamieltje. 

Roland Verhoest 

 

Ik ben een rustig, kalm en 

voorbeeldig iemand 

volgens Monique H. 

Ik ben een luisterend oor, 

behulpzaam. Ik kan voor 

iedereen een vriend zijn. 

Ik ben ook een goed 

bemiddelaar. 

Saar 
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Herinneringen 
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Het 

zonnetje 

brengt ons 

allen naar 

buiten. Het 

brengt 

heel wat 

verlangens 

met zich 

mee. Lente is 

de manier 

waarop de 

natuur 

zegt “laten 

we feest 

vIeren” 
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Massaal droegen jullie uw pyjama ter 

ondersteuning van bednet. Jullie zijn 

geweldig. We maakten er dan ook een 

geweldige pyjamaparty van. 
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Ook carnaval lieten 

we niet zomaar aan 

ons voorbij gaan. The 

masked singer was een 

schot in de roos. 
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De week van de 

valpreventie! 

In deze week willen wij u bepaalde tips i.v.m. 
valpreventie tonen. Hierdoor zullen er minder gevallen 
zijn van valpartijen. 
 
Wat is valpreventie bij ouderen? 

Valpreventie bij ouderen is het aan de hand van 
richtlijnen, maatregelen en activiteiten voorkomen dat 
een persoon ouder dan 65 jaar ongewild en plotseling 
valt, ongeacht of daar letsel uit voortkomt of niet. 
 
Waarom is valpreventie belangrijk? 

Het is duidelijk waarom vallen in het algemeen slecht is 
voor oudere maar ook jongere mensen. Het doet 
immers pijn, is geen fijne ervaring en vaak houdt men 
er zowel lichte als ernstige letsels aan over. Wanneer 
we echter kijken naar vallen bij ouderen, mensen ouder 
dan 65 jaar, komen er nog een paar complicaties bij 
kijken die het voorkomen van vallen, zogenaamde 
valpreventie, nog belangrijker maken. 

 

Handige tips: 

Zorg voor voldoende beweging 

 Beweeg minstens 30 minuten per dag 
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Maak uw kamer veilig 

 bevestig losliggende tapijten en matten met een 

goede antislip laag of strips 

 verwijder losliggende snoeren 

 zorg voor voldoende verlichting 

 neem een stabiele trapladder in plaats van een 

stoel als je iets in de hoogte wil nemen 

 plaats stevige handgrepen aan de wc, het bad en 

de douche 

 zorg voor voldoende beweegruimte, vooral als je een 

stok of rollator gebruikt 

 

Verzorg je voeten 

 Draag schoenen die de hele voet omsluiten, met een 

stevige ,platte zool met reliëf en een goede sluiting 

(velcro of veters). 

 Vermijd teenslippers, te grote, te kleine of te smalle 

schoenen, hoge hakken (hoger dan 2,5 cm) en 

schoenen met een gladde zool. 
 

Koester je ogen 

 Ga tijdig naar de oogarts, reinig dagelijks je glazen 

van uw bril,  leg je bril op een vaste plaats of gebruik 

een brilkoordje. 
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Let op met medicijnen 

 Probeer verschillende geneesmiddelen te vermijden 

 Juiste dosis voor het juiste moment (dag- of 

weekplanner kan je hierbij helpen)  

 Vermijd kalmeer- en slaapmiddelen  

 

Voedsel 

 Eet voldoende voeding die rijk is aan calcium en 

vitamine D ((vis, melkproducten, broccoli, spinazie, 

abrikoos, appel, kiwi, pruimen) 

 Wees matig met alcohol  

 Rook niet, want het verhoogt het risico op broze 

botten. 
 

Een praktische tip 

Als u gaat zitten: sta vóór de stoel, de benen en 

voeten licht gespreid. Zorg dat u de zitting voelt 

tegen de achterkant van uw benen (knieholtes). 

Buig licht door de knieën en breng de romp naar 

voor. 
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Verjaardagen 

 Maes Maria wordt 

op 10 april, 82 jaar 

 Descamps Luc is op 25 

april , 81 jaar 

 Verlinde Godfried  is 

jarig op 26 april  en 

wordt dan 85 jaar. 

 Strumane Noël 

wordt 84 jaar op 28 

april. 
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Maandmenu april 

vrijdag 1 april:  

Hamrolletjes met witloof in 

kaassaus en puree 

dessert: vers fruit 

 

maandag 4 april 

Ardeens gebraad met 

graantjesmosterd, gebakken 

aardappelen en spruitjes 

Dessert: karamelpudding 

 

Dinsdag 5 april 

Kippenbout met groentenrijst, 

ananas en currysaus 

Dessert: vers fruit 

 

woensdag 6 april 

varkensstoofpotje op 

grootmoederswijze, 

rauwkostsalade met frietjes 

Dessert: platte kaas 

 

donderdag 7 april 

visrolltetjes in nantuasaus 

met spinaziepuree 

Dessert: ijs 
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Vrijdag 8 april 

Traag gegaard buikspek met 

ovengroenten, mosterdpuree 

en vleesjus 

Dessert: vers fruit 

 

Maandag 11 april 

kalkoenroulade in 

basilicumroomsaus met 

gegratineerde bloemkool en 

peterselieaardappelen 

dessert: yoghurt 

 

Dinsdag 12 april 

koude schotel met kip, 

rauwkost en aardappelsalade 

Dessert: vers fruit 

 

Woensdag 13 april 

varkensstoofvlees met 

perziken en  frieten 

Dessert: koekjespudding 

 

Donderdag 14 april 

spaghetti bolognaise 

Dessert: ijs 
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Vrijdag 15 april 

wijtingfilet met witte 

wijnsaus , broccolimix en 

aardappelpuree 

Dessert: vers fruit 

 

Maandag 18 april 

Kipfilet in pepersaus met 

vlaamse groenten en 

bieslookaardappelen 

Dessert: paasdessert 

 

Dinsdag 19 april 

Boomstammetjes in vleesjus 

met spinazie in room en 

aardappelpuree 

Dessert: vers fruit  

 

Woensdag 20 april 

Kalfsblanquette met brunoise 

met gestoofde worrteltjes en 

kroketten  

Dessert: platte kaas  
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donderdag 21 april 

Kalkoenpavé in dragonsaus 

met broccoli en 

aardeppelpuree 

Dessert: ijs uitvoer luikse 

koffie 

 

Vrijdag 22 april 

Hokifilet in hollandaisesaus 

met gestoofde prei en 

aardappelen.  

Dessert: vers fruit  

 

Maandag 25 april 

Kipkrokantje in vleesjus met 

knolselder en aardappelen 

Dessert: chocoladepudding  

 

Dinsdag 26 april 

Boerenworst in vleesjus met 

rode kool met appel en 

aardappel met bieslook 

Dessert: vers fruit  

 

Woensdag 27 april 

Visfilet in duglérésaus met 

brunoise en aardappelpuree 

Dessert: rijstpap 
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Donderdag 28 april 

Kalkoenfilet in 

champignonroomsaus met 

erwten en wortelen en pommes 

duchesse 

 

Vrijdag 29 april 

Macaroni met ham, kaas en 

broccoli in MIMO kaassaus 

Dessert: yoghurt 
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Wie zijn wij 

 

Coördinator:   Maddy 

Ergo:     Saar  

Verpleegkundigen :  Angelique 

     sandrA 

Animator:   hILDE 

iNNE 

     Jennifer 

Logistiek Medewerker: Nadia 

 

 


