Gebruikersraad van het Woonzorghuis Het Portiek
(16 oktober 2020)
VERSLAG GEBRUIKERSRAAD
Aanwezig :(woning 3) : Sonia, Ronny, Marie-France, Werner, Marleen, Annie,
Lieven, Geertrui, Pieter (deels), Els en Sandora
Voor verslag: Sandora
Overlopen vorig verslag
/.
Komende activiteiten
Vrijdag 23/10/2020 is het de laatste dag van onze stagiare Robin. Zijn zal voor haar afscheid
pannenkoeken bakken voor iedereen!
Vanaf november (volgende maand) willen we elke maand een kalender maken waar jullie op
kunnen zien wat gepland staat van activiteiten of feestdagen. Jullie kunnen zeker door geven
wat je graag eens zou willen doen.
Personeel:
Tamara is gestopt bij ons heeft een nieuwe uitdaging gevonden.
Sarah Is erbij gekomen. Werkte al in het portiek op woning 1.
We hebben nog 1 teamlid tekort, er is nog geen zicht op wie er komt.
Werking:
Er werd een nieuw gebouw geopend, de Pergola. Daar zijn ook enkele woningen en
dagcentrum.
Dagcentrum ‘het portiek’ die aan het station in Kortrijk zat in verhuisd naar ons gebouw en
zit nu op verdieping -1. Vanaf januari, als ‘corona’ zullen we ook geregeld kunnen aansluiten
bij activiteiten van het dagcentrum.
Bewoners:
We zijn allemaal getest geweest op Corona deze week. Iedereen is negatief en dat is eigenlijk
erg positief! Niemand is besmet met het coronavirus.
Er zijn nog steeds 2 kamers voor korte verblijven. Dit wil zeggen dat we af en toe een nieuw
gezicht zullen zien.
Ronny deed een oproep tot verdraagzaamheid naar elkaar toe!
Wat willen jullie graag nog eens doen of eten?
Doen:
Zwemmen, dagje Antwerpen,…
Eten:
Biefstuk gebakken naar keuze gaven meerdere bewoners aan. Ook mossels, Tomate crevette,
tiramisu, creme brulee en dame blanche werden genoemd. We bevragen de keuken eens wat
eventueel kan en wat de keuken niet kan voorzien, kunnen we zelf meebrengen van de
wekelijke boodschappen. Van soep graag eens pompoensoep of aspergesoep. Pompoensoep
is zeker haalbaar, het is dan ook de tijd van het jaar hiervoor.
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