VERSLAG ALGEMENE GEBRUIKERSRAAD VAN DONDERDAG 6 DECEMBER
2018.
Aanwezig : Lannoo Paul, Goemaere Germaine, Meire Marie-Louise, Mullie Erna, Verschoore
André, Vandecasteele Marcella, Marnette Diana, Plets Lena, Plets Paula, Debels Fernande,
Demoor Simonne, Seys Marcella, Vanhoenackere Paula, Trève Mia, Wattiez Roger, Vanneste
Marie-Ghislaine, Delvoye Lucienne, Verfaillie Lauretta, Deconinck Agnes, D’Haene Jenny,
Vandekerckhove Marcella, Vandendorpe Julien, Stock Anny, Florin Yvonne, Deryckere
Frans, Bostoen Laure, Dupont Herman, Lievrouw Francine, Callens Anaïse, Lampe Jozef,
Desouter Lothaire, Denecker Frieda, Goemaere Gabriel, Lauwers Maria, Verschuere Roger,
Leplae Denise, Folens Jozefina, Wyseur Eric, Coorevits Monica, Malfait Simone, Staelens
Michelle, Vancoetsem Helene, Bossuyt Karel, Debrabandere Cecile en Geert Coppens.
1. Mededelingen
-

Overlopen van de mogelijkheden van de eindejaarsfeesten
Aankondigen van de datum van de nieuwjaarsreceptie – vrijdag 11 januari 2019, enkel
voor bewoners van 15 tot 17 uur

2. Mededelingen bewoners
Overleden bewoners in 2018 :
- Lienard-Weydts Roland – flat 352
- Verbeke Odette – flat 153
- Vercaemer Rafael – flat 252
- Vergote Marie Louise (echtgenote Goemaere Gaby – flat 260)
- Lauwers Murk (echtgenoot Staelens Michele – flat 356)
Bewoners die in 2018 werden opgenomen in het rusthuis :
- Lecluyze Odette – flat 256
- Carron Godelieve – flat 358
- Opsommer Noel – Vanden Broucke Lucie – flat 258
Nieuwe bewoners in 2018 :
- Leplae Denise – flat 352
- Dupont Herman – Lievrouw Francine – flat 256
- Wattiez Roger – Vanneste Marie-Ghislaine – flat 153
- Lampe Jozef – flat 258
3. Activiteiten
Het is belangrijk dat we over meer vrijwilligers beschikken om de
activiteiten nog beter te ondersteunen.
We doen een oproep om nog meer vrijwilligers voor de Korenbloem te hebben.
Mogelijke taken die kunnen opgenomen worden zijn : het organiseren van een activiteit,
bij uitstappen eens iemand hulp bieden bij het voeren met een rolwagen, helpen
klaarzetten van de zaal, hulp in de bar tijdens een activiteit, …. Dit hoeft niet volgens een
vaste afspraak of regelmaat. Dit kan heel gericht zijn naar een bepaalde taak of tijdstip. De
samenwerking met familieleden of kennissen van bewoners is een heel belangrijk, zij

kunnen zo ervaren dat ook hier nog leuke dingen gebeuren en dat ook zij betrokken zijn
bij de werking en de zorg voor hun familielid.
In de toekomst willen we zeker ook de familieleden nauwer betrekken bij onze werking en
hun de mogelijkheid bieden om hieraan ook heel actief mee te werken.
Kandidaten kunnen contact opnemen met Stef van het lokaal dienstencentrum.
De oprichting van een lokaal dienstencentrum – Villa Lauwers – zal in de toekomst het
activiteitenprogramma opstellen en daarnaast zal er enkel voor de flatbewoners ook nog
een afzonderlijk programma zijn.
Het programma van de maandelijkse activiteiten voor 2019 is opgemaakt, er is een ruime
variatie voorzien (voordracht, film, muziek, kwis, uitstappen,…). We voorzien 1 activiteit
per maand aangevuld met het programma van het Lokaal Dienstencentrum..
De residenten worden wekelijks op de hoogte gehouden via een activiteitenkalender.
De opening van het lokaal dienstencentrum – de Villa is voorzien voor begin maart. Een
deel van de activiteiten zal plaats vinden in de Villa, andere zullen hier nog verder
doorgaan.
De dinsdagvoormiddag is er mogelijkheid om onder begeleiding 1 uur lichaamsbeweging
te volgen. Dit gaat door in de Roose van 9u30 tot 10u30.
Wordt sterk aanbevolen - bewegen is noodzakelijk.

4. Veiligheid.
Er wordt gevraagd om de deuren steeds te willen sluiten (de nooduitgang, de inkom).
Onbekenden worden niet binnengelaten, ze moeten aanbellen bij de persoon die ze
wensen te bezoeken.
De deuren van de flat ook best sluiten ook al ben je aanwezig. Zo hebben indringers niet
onmiddellijk toegang tot de flat en kunnen onaangename situaties vermeden worden.
Er werden ook camera’s geplaatst aan de buitenkant van het gebouw zowel van de flats als
het rusthuis.
Ook aandacht voor het dicht doen van deuren van toiletten, bergingen, … en lichten uit in
lokalen waar niemand aanwezig is.

5. Medicatiefiche
Het is wenselijk om een recent medicatieoverzicht te bewaren bij de fiche in de badkamer.
Bij nood kan men steeds kijken welke medicatie wordt genomen. Indien gewenst kan
hiervoor een formulier worden bekomen bij Geert.
6. Nieuw project – stand van zaken.
Deelproject A – het Portiek
De werken gaan naar een eindfase en begin februari zal het gebouw en de villa in gebruik
worden genomen.

Half februari verwachten we de nieuwe bewoners en begin maart zal de Villa open gaan
als lokaal dienstencentrum en zullen het dagcentrum het Landhuis en de Pergola ook
verhuizen.
Zondag 3 maart is er opening van het lokaal dienstencentrum – de Villa en op
zondag 17 maart zal het Portiek te bezoeken zijn – Dag van de Zorg.
Deelproject B
Vooral de impact op de parking is belangrijk voor de bewoners. De oprit en het
binnenplein naar de flats is geen parking. Om te laden en te lossen mag men oprijden tot
aan de voordeur van de flats maar niet blijven staan.
Aan de achterkant van het gebouw moet men rekening houden dat dit een tijdelijke
doorgangsweg zal zijn voor het bereiken van het Landhuis.
De inrit naar de ondergrondse garage en een deel van de nieuwbouw zijn in uitvoering.
Begin februari wordt het gebouw aan de Stasegemsestraat afgebroken en starten de
werken aan het Landhuis en wordt de nieuwbouw dan verder opgetrokken.
Tijdelijk zullen de werken stilliggen vanaf half december tot begin februari.
Einde van de werken is voorzien voor mei 2020.
Vernieuwen van de keuken.
De keuken zal volledig worden vernieuwd. In de periode van 17 januari tot 2 februari zal
de bestaande keuken worden uitgebroken en vervangen worden daar een nieuwe.
Om deze reden zal het mogelijk blijven om eten te voorzien, we werken tijdelijk met een
noodkeuken, maaltijden zullen wat aangepast worden.
Ook het personeel zal tijdelijk in de Lauwer eten.
7. Nieuwe werking assistentiewoningen.
Sedert september werd Nessie Holvoet aangesteld als coördinator voor de poetsdienst. Zij
maakt de uurroosters en werkverdeling op voor alle poetsvrouwen. Ook voor de
aanvragen huishoudelijke hulp met dienstencheques kan je bij haar terecht.
Bureel is oud bureau van Geert
Vanaf januari wordt Julie Cokelaere de nieuwe woonassistent. Zij zal samen met Katrien
alle andere taken opnemen binnen de sociale dienst van de Korenbloem.
Katrien en Julie zijn bereikbaar in het bureel van Katrien en het nummer van de
woonassistent blijft 1055 of 4001.
Vanaf januari zal Geert niet langer het aanspreekpunt zijn voor de flatbewoners.
Hij krijgt binnen de nieuwe structuur en uitbouw van de Korenbloem een nieuwe functie.
Voorlopig blijft zijn bureel in de bibliotheek op de eerste verdieping. De overgang zal
geleidelijk gebeuren.

8. Varia.
-

Dinsdag 11 december gaat het middagmaal door in de Roose en niet in de Lauwer.
Er wordt opnieuw een omhaling gehouden voor het onderhoudspersoneel door de
leden van de gebruikersraad.

De namiddag wordt afgesloten met een koffietafel en klaaskoeken.

