Gebruikersraad vrijdag 14 juni

Gebruikersraad van het Woonzorghuis
VERSLAG GEBRUIKERSRAAD
Aanwezig GG: Mevr. Geeraert Rolande, Mevr. Hélin Monique, Mevr. Haerens
Marcella, Mevr. Glorieux Jacqueline, Mevr. Casaert Marie-Thérèse, Mevr. Frère
Claudine, Mevr. Vandecasteele Marcella, Mevr. Deblon Ginette, Mevr. Rommel
Martha,
Aanwezig LR: Mevr. De Vos Agnes, Mevr. Debonne Mariette, Mevr. Libbrecht
Jeannette, Mr Dejager Mark, Mevr Symoens Monique

Overlopen vorig verslag
Evaluatie vorige activiteiten
We gingen naar de paasfoor en de meeste bewoners vonden het leuker dat dit in de
vooravond doorging. Ze hebben meer de foorbeleving en moeten minder rekening houden
dat ze op tijd thuis zijn. Er wordt gevraagd of bewoners die ook later willen gaan kunnen
aansluiten bij een andere leefgroep. Zoals elk jaar trakteerden de foorkramers met
oliebollen en die hebben gesmaakt zunne. We konden onze garderobe uitbreiden tijdens
een namiddagje pull Shop en genoten van veel lekkers op ons lente ontbijtbuffet.
Een kaarsje gaan branden in de basiliek van Dadizele mocht natuurlijk niet ontbreken, er
wordt wel gemeld dat volgende jaar de maaltijd wel voor iedereen dezelfde zal zijn dit om de
kostprijs wat te drukken ( we gaan voor de bedevaart en niet voor het eten). Last but not
least stond de casinonamiddag gepland ter gelegenheid van vaderdag, er werd door velen
een gokje geplaatst zeker voor herhaling vatbaar.
Komende activiteiten
-

Woensdag 19 juni: Eufrasie Lingerieverkoop
Woensdag 10 juli: Bar des Fleurs
Dinsdag 10 september: bezoek aan Oostende
Donderdag 10 oktober: Dimoda Kledijverkoop

 Uitleg ‘de breiclub zomert’: zie bijlage
 Bloemenkoor houdt een zomerstop: we zijn terug vanaf september

Nieuwe vrijwilligers
Johan Cael: Hij zal overkoepelend werken
Francis Lobbes: hij biedt logistieke ondersteuning in de keuken.

Keuken:
Algemeen
Over het algemeen zijn bewoners tevreden over het eten, er is altijd een alternatief indien
je de groenten niet lust dan is er ook appelmoes en er is altijd puree. Bewoner merkt op dat
het beter is wanneer de borden worden verwarmd het eten wordt minder snel koud. Enkele
bewoners merken op dat er toch wel vaak problemen zijn met de nieuwe regeneratie ovens
waardoor de maaltijden niet altijd warm genoeg zijn. (ondertussen werden deze opnieuw
ingesteld en stelt het probleem zich niet meer)

Ontbijt
Bewoners zijn tevreden over het aanbod voor het ontbijt. Er is voldoende afwisseling en
wordt telkens opnieuw bevraagd. Er wordt wel gevraagd om in het weekend wat vaker
rozijnen brood te doen ipv koffie koeken. Koffiekoeken kunnen in de week eventueel
aangeboden worden op de leefgroep afhankelijk van de vraag. ( zelf bakken of gaan halen bij
de bakker)

Middagmaal
Maaltijden zijn gevarieerd genoeg.

Avondmaal
Bewoners zijn tevreden over het aanbod beleg van ’s avonds. Het tomaatje af en toe ’s
avonds wordt ook gesmaakt. Een warme maaltijd ’s avonds wordt ook geapprecieerd.
Gemeld dat dit nu moet worden uitgevoerd door de leefgroepen zelf.

Zorg op maat
Bewoners zijn over het algemeen zeer tevreden over de zorg, we worden niet alles uit
handen genomen en zijn gezien als personen en geen nummers.

Integratie en participatie
In de namiddag kan het soms wat saai zijn, er gebeurt minder dan vroeger. Er zou wat meer
variatie moeten zijn. We gaan graag eens op dril.
Graag eens bekijken of er overkoepelend kan gekeken worden voor bewoners die graag
kaarten of rummikubben (plaatsjes om mee te doen in de Roose zijn reeds bezet)

Kwaliteit van leven (“ik voel me goed in mijn vel”)
Er wordt opgemerkt dat de leefgroepen huiselijk zijn aangekleed. Er wordt ook wel
aangegeven dat bepaalde leefgroepen het jammer vinden dat er minder decoratie wordt
geplaatst dan vroeger maar begrijpen dat dit komt doordat bepaalde bewoners graag van
alles verplaatsen.

Varia
Activiteiten die uithangen aan de lift zijn voor bewoners onvoldoende zichtbaar. Te kleine
druk, hangt te hoog voor rolstoelgebruikers,
Uitleg activiteit is voor bewoners niet echt zinvol, belangrijker dat ze gewoon weten wat en
wanneer.
Hoe wel

Rondvraag
Wie is het hondje dat we al verschillende keren hebben gezien?
Dit is Inari, het hondje van Kelly de woonverantwoordelijke van Louis Robbe, verschillende
malen per week komt Inari mee met Kelly als gezelschap voor de bewoners.

Er wordt gevraagd hoe zal worden kenbaar gemaakt wat juist zal gebeuren op de breiclub
zomert.

Overleg breiclub

maandag 27/05/2019

Aanwezig: Sonia Coopman, Leona Anseele, Emmy Vanhoutte, Jacy De Volder
Verontschuldigd: Rosanne Byttebier

1. Nieuwe naam

Om het herkenbaar te houden voor alle gebruikers, werd er gekozen voor ‘de breiclub zomert’.

2. Opgemaakte planning

Data

Bij mooi weer

Regenplan

14 juni

Wandeling

Bloemschikken

28 juni

Koffieklets op terras met ijsje

Variant op Uno

12 juli

Wandeling

Fruitsalade maken

26 juli

Petanque

4 op een rij

9 augustus

Wandeling

Bloemschikken

30 augustus

Koffieklets op terras met ijsje

Crea

13 september

Wandeling

Bakken

27 september

Petanque

Bingo

Voorstellen wandelingen: een wandeling in de buurt en erna iets drinken in de Villa, een bezoek aan
Toontjes Kerk, een wandeling in het Gebroeders Van Raemdonckpark…

3. Afspraken
o
o

De planning is een leidraad, GEEN vaste planning. Activiteiten kunnen
doorschuiven/veranderen.
Wanneer er materiaal nodig is (vb. bij crea), wordt dit op maandag doorgegeven.

o

o
o

Bij de activiteiten van ‘de breiclub zomert’ krijgen ‘de leden’ van de breiclub voorrang om
hieraan deel te nemen. Indien er nog plaatsen over zijn, kunnen andere gebruikers
aansluiten.
Gebruikers die echt willen blijven breien, kunnen dit doen. Op de dagen van de breiclub
kunnen ze wol komen halen (beperkt!)
Vanaf oktober breien we opnieuw. Voorstel: het maken van mof 

