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1. Verwelkoming
Julie heet iedereen welkom op de vergadering. Het vorige verslag wordt goedgekeurd.

2. Evaluatie vorige activiteiten
27/04 Etropal Lauwe
In het algemeen vond iedereen die mee ging dit een aangename activiteit. Het eten was in
orde, de show was mooi. De zaal is goed toegankelijk, alsook de toiletten. Dit mag zeker nog
eens georganiseerd worden.
10/05 Eurovizie in CC De Spil
Deze activiteit werd geannuleerd door de organisatie door te weinig inschrijvingen.
12/05 Dimoda kledingverkoop
De bewoners vonden het goed dat het in de voormiddag enkel voor de flats georganiseerd
werd. Er was wel wat weinig pasruimte.
19/05 Studenten Vives
De studenten die langs kwamen waren vriendelijk. Bij sommige bewoners was het wel een
heel kort gesprekje.
19/05 Opa wil nog groeien door Vief Kortrijk
Deze voordracht werd niet gesmaakt door de bewoners. Het werd algemeen als saai
ervaren. Er werd tussen elke tekst hetzelfde liedje afgespeeld. Hierin mocht meer variatie
zitten. Er werden ouderwetse grappen vertelt die niet entertainend waren.
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01/06 Optreden Alex en Rudi
Het optreden was heel leuk. Er was een goede ambiance. Het was leuk dat ze er een echte
show van maakten met grapjes. Er werden ook bewoners uit het publiek gehaald om mee te
doen in de show. Het optreden mocht zeker nog langer geduurd hebben.
08/06 Oldtimermeeting
Veel bewoners zijn hier enthousiast over. Heel leuk om eens al die mooie auto’s te zien.
22/06 Wijndegustatie door Pol Bossuyt
De degustatie is goed verlopen zoals elk jaar. Aangename voordracht en lekkere wijn en
kaas.
28/06 Uitleg V-tex site
De bewoners vonden deze uiteenzetting interessant. Er werden plannen en foto’s getoond.
Er konden vragen gesteld worden. We mochten ook de maquette van dichtbij bekijken.

3. Voorbereiding komende activiteiten
-

Op 14 juli zal opnieuw een filmnamiddag doorgaan. De uitnodiging volgt binnenkort.

-

In augustus wordt opnieuw een restaurantbezoek ingepland. De bewoners worden
bevraagd of zij suggesties hebben naar restaurantkeuze. De Vlasblomme in Kortrijk wordt
naar voor gebracht. Julie informeert bij hen.

-

In september zal opnieuw een barbecue georganiseerd worden. De datum wordt nog
meegedeeld.

-

De lichaamsbeweging zal in het verlof enkele keren worden voorgezet:
o Op donderdag 7 juli van 10u-11u
o Op woensdag 20 juli van 10u-11u
o Op donderdag 25 augustus van 10u-11u
De lichaamsbeweging wordt positief ontvangen door alle bewoners. De les is goed en
de lesgeefster kent de bewoners bij naam. Dit is aangenaam.
Algemene activiteiten die zullen gepland worden in de Korenbloem:
-

29/07: Ijskraam in de tuin
17/08: Zomermarkt in de tuin
31/08: Festival in de tuin
23/09: Goochelaar
10/11: Kledijverkoop Seniorfashion
10/12: Kerstmarkt in de tuin
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4. Varia
-

Vanuit de keuken en het onthaal wordt een oproep gedaan aan alle bewoners om
extra aandachtig te zijn bij het aanvragen van maaltijden. Men vraagt om zo weinig
mogelijk maaltijden last minute te wijzigen of te schrappen. Dit gebeurt nu heel vaak
in het weekend en zorgt voor extra werklast bij het personeel. Het geeft ook
gevolgen naar de facturatie toe. Hoe meer wijzigingen hoe meer fouten er hierin
kunnen sluipen.
Het onthaal moet ook steeds verwittigd worden als u de maaltijd niet neemt omdat u
bijvoorbeeld naar een activiteit gaat in de Villa. Er worden ook geen wijzigingen in de
maaltijden aan de vrijwilligers mondeling doorgegeven. Alles moet altijd aan het
onthaal verwittigd worden.

-

De nieuwe personeelsparking tgv de Stasegemsestraat is in gebruik. Er is plaats voor
12 wagens.

-

De Korenbloem heeft een duofiets en een rolstoelfiets aangekocht. Deze zijn voor
iedereen toegankelijk. Ook voor de bewoners van de assistentiewoningen om samen
met een familielid of een vriend te gebruiken. Wie hiervan wil gebruik maken kan
zich melden bij Julie.
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-

Een bewoner stelt de vraag of de individuele houten stoelen in de tuin kunnen terug
geplaatst worden. Algemeen wordt er ook gemeld dat er nog steeds weinig plaatsen
zijn in de tuin. Als woningen of het dagcentrum met enkele bewoners naar de tuin
gaan dan is er weinig plaats voor de flatbewoners.

-

Men merkt op dat veel bewoners de voordeuren niet meer goed kunnen openen
omdat velen onder hen een rollator gebruiken. Er wordt gevraagd of er geen
schuifdeur kan geplaatst worden zoals in de Pergola.

-

De karren in het restaurant waarmee het eten wordt vervoerd maken veel lawaai. Dit
zorgt voor onrust in het restaurant. Een bewoner vraagt of hieraan iets kan gedaan
worden.

-

Katrien gaat in verlof van 4 juli tot 24 juli. Julie gaat in verlof van 25 juli tot 15
augustus. Julie en Katrien nemen dan elkaars taken over.

Verslag
Julie Cokelaere
Woonassistente

Volgende vergadering: Datum wordt later meegedeeld.
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