Gebruikersparlement de Korenbloem – 18 maart 2022
Door privacyredenen werden de namen van de aanwezigen verwijderd.

Heeft iedereen het verslag van de gebruikersraad van 15 oktober 2021
ontvangen?
- Alle woningen ontvangen het verslag via mail en worden gevraagd dit
persoonlijk te bezorgen aan de deelnemers.
- Alle aanwezigen zeggen dat ze het verslag niet hebben gekregen.
- Een bewoner vraagt naar haar persoonlijk email adres te mailen. Andere
leden hebben geen email adres of geen wens om dit op hun persoonlijk
email adres te ontvangen.
Studenten vives stellen hun project fietsroutes voor
- Drie studenten hogeschool vives, opleiding toegepaste psychologie
- Zijn hier van begin februari tot eind maart aanwezig in de Korenbloem
- Doel : Ontwikkelen fietsroutes voor de twee fietsen (duofiets en
rolwagenfiets) van de Korenbloem, om te fietsen met medewerkers,
vrijwilligers of familieleden
- Hebben zich ingewerkt op woning 1 van het Portiek, woning 4 van de
Pergola en centrum voor dagverzorging het Portiek. Bewoners en
mantelzorgers van deze woningen werden betrokken in het project om
de gepaste routes te ontwikkelen.
- Alle medewerkers van de Korenbloem kregen de kans om een enquête in
te vullen over het gebruik en de kennis van de fietsen.
- Nu twee fietsroutes ontwikkeld: de Gavers in Harelbeke en kleinere
route deels in de natuur en de stad
- Volgende week woensdag 23 maart van 9u tot 11u infomoment en
mogelijkheid tot uittesten van deze fietsen (aan het Landhuis).
- Een bewoner vraagt of dit niet te lastig is om te berijden. Studenten
leggen uit dat dit makkelijk gaat omdat het elektrische fietsen zijn.
- Voorstel van een bewoner om een foto van de fietsen op woning uit te
hangen zodat alle bewoners weten hoe die er uit zien en hen te
overtuigen om uit te proberen. Studenten hebben de affiche aan alle
leden getoond en zagen dat er op de affiche een foto van hen op de
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fietsen is afgebeeld. Affiches worden deze namiddag overal in de
Korenbloem opgehangen.
- Een bewoner doet het voorstel om een gewone fiets ter beschikking te
stellen aangezien zij hier nog mee kan rijden. Medewerker: In het
centrum voor dagverzorging het Portiek hadden we voorheen een fiets,
ik vraag na of die er nog is. Of we kunnen een oproep doen om een fiets
te doneren.
- Leden hebben verder geen vragen meer en kijken uit naar het
infomoment.
Evaluatie van de afgelopen overkoepelende activiteiten
- De feestdagen
o De affiche van de kerstmarkt was te donker. Voorstel een
bewoner: zwart op wit.
o Alle leden van het Parlement zijn bereid op voorhand affiches te
bekijken zodat ze kunnen oordelen over lettertype, kleur, …
o Feestdagen lekker gegeten, gezellig samenzijn. Medewerkers
deden hun uiterste best.
- Driekoningen
o In de Lauwer kwamen de drie koningen langs. In de Pergola weten
ze nog dat er lekkere taart was.
o Een bewoner merkt op dat niet elke bewoner het leuk vindt om
een hoofddeksel (kroon van driekoningen, muts van de Kerstman,
…) opgezet te krijgen voor een foto.
- Maria lichtmis
o Iedereen was tevreden met de pannenkoeken.
o Een bewoner merkt op dat ze niet aan zoetigheden is maar vult
ook aan dat ze voldoende kans heeft om fruit te krijgen.
- Valentijn
o Veel versiering maakt het leuk, op bepaalde woningen werd er
over gesproken.
o Een bewoner gaf aan dat er op hun woning weinig aandacht ging
naar Valentijn.
o Bewoners die nog een partner hebben, vinden het niet nodig om
op die dag een dinertje georganiseerd te krijgen. De echtgenote
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van een bewoner geeft aan voldoende gelegenheden te hebben
om samen te zijn. Een andere bewoner gaat liever uit eten.
- Carnavalsbal
o Heel plezant zeggen diegene die zijn langsgeweest, maar uiteraard
is niet iedereen hier liefhebber van.
o De affiche werd niet op alle woningen uitgehangen. Medewerker :
alle activiteiten worden op het ZIDA-overleg gebracht. Alle
woningen worden dit jaar in stappen begeleid om een zinvolle
weekkalender te plannen én visueel te maken op de woning. Er
wordt dus aan gewerkt.
- Aswoensdag
o Korte viering, was verzorgd, wordt geapprecieerd dat het ritueel
rond het askruisje wordt geëerbiedigd en dat er opnieuw wekelijks
misviering is.
o Iedereen was op de hoogte van de viering, affiches hingen uit.
Voor het Portiek woning 4 hoeft dit niet, hun generatie houdt
minder vast aan deze rituelen.
- Ontbijtbuffet
o Allemaal lekkers, overal voldoende keuze
Geplande overkoepelende activiteiten en ideeën van de leden
- Een bewoner merkt op dat de activiteiten worden overlopen op de
gebruikersraad maar de data zijn moeilijk te onthouden als de affiche
niet uithangt. Ook het verslag van de gebruikersraad wordt niet
uitgedeeld aan de bewoners om na te lezen of om de data op te zoeken.
- Lentequiz
o donderdag 24 maart in zaal de Lauwer vanaf 14u30.
o Per woning kan je een heuse prijs winnen
- Paasfoor
o Wordt door elke woning afzonderlijk georganiseerd.
o Voorstel van echtgenote van een bewoner voor de mensen die
niet naar de Paasfoor gaan, die dag oliebollen of appelbeignets
bakken. Zij maakt dit zelf thuis en zou ook wel willen op de woning
appelbeignets maken als de ingrediënten hier voorhanden zijn.
- Oliebollen in de Korenbloem
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o Gift van de stad : gratis oliebollen voor alle bewoners van de
woonzorgcentra. Per bewoner wordt slechts 2 oliebollen gerekend
en we moeten er zelf omgaan. Is een leuke attentie van de stad
maar vraagt veel tijd om er bij verschillende kramen om te gegaan
en te verdelen over alle woningen. We bekijken nog of we hier
voor heel de Korenbloem zullen op in gaan.
o Omdat we zeker iedereen de kans willen geven om oliebollen te
smullen, laten we een oliebollenkraam komen op dinsdag 5 en
woensdag 6 april. Wie wanneer mag komen aanschuiven zal je op
de affiche te zien krijgen.
- Week van de valpreventie
o 25 april
o Activiteiten op de woning en in de omgeving om vallen te
voorkomen
- Kledijverkoop Dimoda (ter gelegenheid van moederdag)
o Donderdag 12 mei
o In de voormiddag kunnen de bewoners van de
assistentiewoningen en bezoekers van de centra voor
dagverzorging naar de Roose voor de kledijverkoop.
o In de namiddag verhuizen we naar zaal de Lauwer voor de
kledijverkoop met modeshow.
o Op beide plaatsen is het mogelijk om de kleding van dichtbij te
zien en te passen.
o Betalen kan je ter plaatse met cash of de kledij kan aangerekend
worden op jouw maandfactuur.
- Bedevaart naar Dadizele
o vrijdag 13 mei
o lunch en bezoek aan de basiliek en het rosarium
o hoe je hiervoor kan inschrijven zal je later te horen krijgen
- Oldtimermeeting (ter gelegenheid van vaderdag)
o woensdag 8 juni
o We zijn nog op zoek naar mensen die met hun oldtimer naar de
Korenbloem willen komen. Ken je iemand, zend ze maar door!
- Sinksenbraderie
o Vrijdag 3 juni
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o Wordt bij interesse per woning georganiseerd
Maandelijks wordt een activiteit rond muziek georganiseerd in zaal de
Lauwer. Welke artiesten of welk muziekgenre zouden jullie graag nog eens
geprogrammeerd zien staan?

-

The Rolling Stones, Kristof (niet de directeur ), accordeon, Niels de
Stadsbader, klassieke muziekinstrumenten

-

Andere ideeën voor een overkoepelende activiteit: goochelaar, casino

Alle leden werden afzonderlijk gevraagd of er nog opmerkingen of
agendapunten zijn.

-

Echtgenote van een bewoner : Wanneer komen de terrassen en
tuinbanken weer in de tuin? Medewerker zal binnenkort zijn aangezien
ze de terrassen hebben afgespoten.

-

Mensen zitten vaak te kijken in de living en doen niets, vragen om een
mooie oude film maar dat komt er niet van. Medewerkers doen wel hun
best om iets te organiseren maar mag ook eens iets ander zijn.

-

Een bewoner vraagt of er een rustige plaats is om met familie naar toe te
gaan. De Villa is soms te druk, de leefruimte geeft te weinig privacy en de
kamer is niet altijd groot genoeg om volk te ontvangen. Medewerker : in
de Lauwer is een ‘stille ruimte’ ingericht voor gesprekken met familie en
medewerkers. In de Pergola krijgt de tuinkamer op het eerste verdiep
een invulling als ontmoetingsplaats met (klein)kinderen. In het Portiek
kan de ruimte op het vijfde verdiep ook dienen als ontmoetingsplaats.
Voor de Pergola en het Portiek zijn er dus de plannen, voor de uitwerking
worden de leden van het gebruikersparlement graag betrokken, laten ze
weten.

- Een bewoner vraagt nogmaals naar de overlijdensberichten, dit had ze
op het vorig overleg ook aangehaald. Ze vindt het jammer dat hier nog
geen oplossing voor is gekomen. Medewerker : De werkgroep
Vooruitziende Zorgplanning die hiervoor zal zorgen, is dit aan het
uitwerken. De bewoner laat weten dat ze zeker opgezocht mag worden
op haar kamer om raad te geven.
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- Luchtverfrisser op de kast zijn niet voldoende geurend volgens een
bewoner. Anderen vragen zich ook af wat het nut is. De verstuiver is niet
nodig oordeelt een bewoner.
- Kiné lokaal in de Pergola : hier staat een bed maar rond dat bed is er
geen alarmsysteem. Een bewoner vraagt zich af of de persoon die hier in
rust de medewerker kan oproepen. Nagevraagd bij verantwoordelijke :
het klopt dat er geen alarmsysteem aan de muur hangt, de bezoeker
krijgt wel een pols alarmsysteem om zo de medewerker te verwittigen.
- Vispannetje deze middag was opnieuw heel lekker maar er werd veel
eten weggegooid. Een bewoner wordt verzocht dit op haar woning aan
te kaarten.
- Een bewoner merkt nogmaals op dat de kaasschotel wordt weggegooid
op zaterdagavond. Er werd vorig overleg door keukenmedewerker
gezegd dat dit mag gebruikt worden voor aperitief op zondag ALS de
kaas niet te lang heeft uit de koelkast gelegen. Vis met puree heeft nog
altijd geen groenten erbij. Er mag vaker een eitje gegeven worden. Ze
wilt niet klagen want vandaag heeft ze er eentje gehad maar zou
meerderde keren per week een eitje willen krijgen. De bewoner merkt
nog op dat ze niet op alles wilt vitten want ze is hier heel tevreden.
- Echtgenote van een bewoner beaamt dat er vaker dan één maar per
week eitjes mogen, maar er wordt niet geklaagd over het eten,
medewerkers doen allemaal hun best
- Een bewoner zou graag alleen naar buiten kunnen gaan. Medewerkers
hebben vaak schrik dat ik niet zou terug keren, zegt mevrouw. Maar ze
geeft aan dat ze voldoende zelfstandig is om op boodschap te gaan.
Andere bewoners zeggen dat ze dit ook kunnen en mogen.
- Een andere bewoner voegt eraan toe dat ze “Geen zeven sloten tegelijk
gaan lopen”. Dat moest ze even uitleggen, ze bedoelde dat ze niet
onvoorzichtig zullen zijn als ze zelfstandig naar buiten zouden aan.
- Een bewoner wilt nog afsluiten dat ze genoten heeft van de prachtige
viering van de 100 jarige op haar woning vandaag!
Volgend gebruikersparlement :
eind juni of begin juli
Vzw de Korenbloem
Pieter de Conincklaan 12, 8500 Kortrijk
056/26 01 01

info@dekorenbloem.net - www.dekorenbloem.net
OR: BE 0418-825-412 - RPR: Gent afdeling Kortrijk

