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Aanwezig: Frieda Denecker, Lothaire Desouter, Paula Plets, Germaine Goemaere, Nadine
Dumonceau, Helena Vancoetsem, Karel Bossuyt, Jacques Verplancken, Lianne Eggermont,
Cecile Leenaert, Laurette Verfaillie, Marie Ghislaine Vanneste, Francine Lievrouw, Mia Trève,
Cecile Debrabandere, Josefina Folens, Louise Vanderhaeghe, Paulette Vercruysse, Simonne
De Moor, Julie Cokelaere (woonassistente)
Verontschuldigd: Suzanna Vincquier

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

2. Uiteenzetting LDC De Villa
Centrumleider Jacy Devolder komt informatie geven over de werking van het LDC.

3. Evaluatie vorige activiteiten
December 2021: Eindejaarsfeesten
Alles is goed verlopen. De maaltijden waren heel lekker. Een oproep aan alle bewoners om
dit jaar tijdig in te schrijven. Er wordt vaak nog op de dag zelf gevraagd om nog te kunnen
aansluiten. Dit is praktisch niet altijd haalbaar.
De nieuwjaarsreceptie werd uitgesteld omwille van de covid maatregelen op dat moment.
Volgend jaar zal dit hopelijk terug kunnen doorgaan.
27/01: Filmnamiddag in de Roose
De filmnamiddag was een echt succes. Er was een heel grote opkomst. De film was heel
mooi en ontroerend. Deze activiteit mag zeker herhaald worden.
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15/02: Valentijn Wafelbak
De wafels waren heel lekker. Er was ook een grote opkomst. Mag zeker nog eens herhaald
worden.
24/02: Voordracht Vief ‘Toen geluk nog heel gewoon was’
Een heel aangename voordracht met een goede spreker die klaar en duidelijk sprak. Het
deed de bewoners denken aan hun ‘jonge jaren’.
02/03: Heropstart kaartnamiddag Vief
Elke eerste en derde woensdag van de maand kan men gaan kaarten in de Lauwer. Men
moet lid zijn van Vief. De inleg is 2 euro. Op het einde van het jaar worden prijzen uitgedeeld
aan de winnaars. Alle bewoners van de assistentiewoningen mogen hier ook aan deelnemen.
16/03: Ontbijtbuffet
Was zoals altijd helemaal in orde. Ruim voldoende voorzien van alles. Mag zeker herhaald
worden.
Lichaamsbeweging
De lichaamsbeweging is recent terug opgestart. De lessen verlopen goed. De vraag werd
gesteld om het uur aan te passen. 9 uur is vrij vroeg. Dit wordt besproken met de
lesgeefster. Julie houdt iedereen verder op de hoogte hierover.

4. Voorbereiding komende activiteiten
Samen met de bewoners overloopt Julie de activiteiten die reeds gepland staan voor de
komende maanden. Bewoners kunnen nieuwe voorstellen aan bod brengen.
31/03: Algemene vergadering van Vief met middagmaal en gezellig samenzijn in de Roose.
Iedereen kan deelnemen. Inschrijven kan tot 25/03.
05/04: Er zullen opnieuw oliebollen aangeboden worden door de Korenbloem.
27/04: New Etropal in Lauwe. Een volledige nieuwe activiteit die we eens zullen uitproberen.
Een ganse dag op uitstap met ontbijt, shopping mogelijkheid, middagmaal en show.
Vervoer is voorzien. De zaal is gemakkelijk toegankelijk.
28/04: Voordracht Vief: Grootouders in de 21e eeuw in de Roose.
10/05: Intiem belevingsconcert Eurovizie in CC De Spil Roeselare met onder andere Andrea
Cronenberghs en Geena Lisa.
12/05: DIMODA kledijverkoop. Dit gaat door in de voormiddag in de Roose.
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19/05: Bezoek Texture Kortrijk Vief. Meer informatie volgt nog.
30/06: Voordracht Vief: ‘Opa wil nog groeien’ in de Roose.
Andere activiteiten die nog ingepland zullen worden zijn een ijsfestijn, een
restaurantbezoek, een wijndegustatie (onder voorbehoud) en een barbecue.

5.Varia
-

Recent werden enkele flatbewoners met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Voor
de sociale dienst is er op dat moment weinig tijd om persoonlijke spullen te
verzamelen. Het is ook erg vervelend dat er moet gezocht worden in de kasten naar
verschillende zaken. Julie doet een oproep aan elke flatbewoner om een noodkoffer
in de inkomkast te voorzien met daarin volgende zaken: toiletgerief (tandenborstel,
tandpasta, zeep), ondergoed, enkele handdoeken en washandjes, pyjama, kamerjas,..
Dit is een algemene afspraak voor iedereen zodat bij een spoed ziekenhuisopname
dit gemakkelijker kan verlopen.

-

Daarbij horend doet Julie ook een oproep om een recente medicatiefiche in de
badkamerkast te hebben zitten. Ook dit komt heel vaak voor dat deze niet aanwezig
is of niet meer up to date is. Gelieve zelf deze fiche te controleren samen met uw
verpleegkundige of huisarts en indien nodig een nieuw exemplaar te voorzien.

-

Julie vraagt om de uren van de poetsvrouwen te respecteren en geen extra’s te
vragen aan onze eigen poetsvrouwen. Als u 10 minuten extra krijgt neemt u 10
minuten af van een andere bewoner. Wie extra hulp wil voor het uitwassen van
kasten of frigo kan een beroep doen op een externe dienst. Er is nog steeds plaats vrij
1 x per maand op dinsdagvoormiddag door I-mens. Wie hierin interesse heeft mag
contact opnemen met Julie.

-

Onze poetsvrouwen mogen hun dienst verlaten om +/- 10u15 om soep of koffie te
gaan drinken. Voor vele bewoners is dit niet gekend.

-

De nieuwe fitness en bibliotheek is af en voor iedereen toegankelijk. Er komen nog
bladen om oefeningen te kunnen uitvoeren met de katrol. Ook de bibliotheekkast
moet nog verder geordend worden.
Op de 3 bruine tafeltjes stonden 2 potjes met daarin een pannenkoekenplantje. 1 is
ondertussen verdwenen. Heeft iemand dit gezien?

-

Enkele bewoners vragen om opnieuw bloemen te voorzien in de pot voor de inkom
van de AW. Julie bevraagd dit. Germaine stelt zich kandidaat om deze wekelijks water
te geven.

-

Er wordt een extra stuk parking aangelegd voor personeelsleden. Dit zal zich situeren
aan de Stasegemsestraat. Er zullen 13 nieuwe plaatsen zijn.

Volgende vergadering: Datum wordt later meegedeeld.
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