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Sluit je ogen één seconde
Zet een lach op je gezicht
Zeg bedankt tegen het leven
Voor de liefde en het licht
Geef een glimlach aan een vreemde
Knuffel iemand, elke dag
En wees dankbaar voor de dingen
Die je vandaag beleven mag
Vier het leven om je heen
Hang de slingers op en dans met iedereen
Het leven is al veel te kort
En alleen is maar alleen
Dus droom, durf, doe en deel met iedereen
Gelukkig Nieuwjaar en een voorspoedig 2023!

Delphine Lemahieu
Directeur

Welkom aan onze nieuwe bewoners

Denise Coeman
Wijngaard 105

We namen afscheid van …
Ons oprecht medeleven gaat uit naar de families van :

Denise Vanoverbeke
12 december 2022

Paula Vanlerberghe
18 december 2022

Lucien Doornaert
19 december 2022

Wie is jarig in JANUARI
2 januari
3 januari
5 januari
9 januari
10 januari
11 januari
15 januari
16 januari
19 januari
21 januari
23 januari
25 januari
27 januari

28 januari
31 januari

Therese Vandenbroucke
Roger Engels
Robert Henri Desnouck
Etienne Catteeuw
Maria Vanoverbeke
Jacqueline D’Heyghere
Omer Vanhove
Walter Derammelaere
Liliane Planckaert
Rosa Loosveldt
Monique Adam
Lucien Beernaert
Jeannine Desmet
Jenny Coorevits
Guido Verbrugghe
Monique Strynckx
Mariëtte Goemaere
Roger Rysman
Daniël De Vlamynck
Suzanne Desimpelaere
André Glorieux
Lena Lecluyse
Nicole Vanooteghem

Parel 282
80 jaar
Maretak 219
97 jaar
Zonnebloem 41
91 jaar
Maretak 204
92 jaar
Gasthuis 238
92 jaar
Parel 280
90 jaar
Wijngaard 101
96 jaar
Parel 274
91 jaar
DVC Blauwblomme 83 jaar
Vlasaard 94
81 jaar
AW Gasthuismeers 86 jaar
Vlasaard 74
87 jaar
Vlasaard 84
81 jaar
DVC Blauwblomme 85 jaar
Wijngaard 123 kv 80 jaar
Vlasaard 78
88 jaar
AW Gasthuismeers 89 jaar
Maretak 216
89 jaar
Parel 271
76 jaar
Wijngaard 111
92 jaar
AW Gasthuismeers 86 jaar
Zonnebloem 37
85 jaar
DVC Blauwblomme 89 jaar

Gefeliciteerd ook aan zr. Rosa! Zij is jarig op 24 januari en wordt 103 jaar!

Nieuwtjes van het personeel
ER IS ER EEN JARIG …
1 januari
3 januari
6 januari
8 januari
11 januari
13 januari
18 januari
20 januari
21 januari
22 januari
24 januari
27 januari
29 januari

Luc Debeuckelaere
Ina Gheysen
Goedroen Dekimpe
Layla Aadmi
Femke Vanacker
Tine Meyfroot
Trees Reynaert
Ratna Dewi Kharisma
Kelly Withouck
Zahra Siri
Remco Declerck
Kathleen David
Kelly Thomaes
Rik Pattyn
Stephanie Bruneel
Lindsy Vermeulen

Oprecht medeleven
Ons medeleven gaat uit naar Lut Vanwonterghem, Wijngaard, bij
het overlijden van haar mama Denise Vanoverbeke.
We wensen ook veel sterkte aan Sofie Vandenhouwe, Gasthuis,
bij het overlijden van haar oma Jacqueline Gekiere.
We melden met droefheid ook het overlijden van Rik D’heedene.
Rik was de man van Mia Goussaert, Keukenteam. We wensen
haar en haar familie veel sterkte.

In memoriam
Met pijn in het hart melden wij het overlijden van onze
collega Sabine Decock. Meer dan 30 jaar zette zij zich in
voor onze bewoners vooral op het tweede verdiep. Sabine
was een gedreven medewerker en die gedrevenheid heeft
er ook voor gezorgd dat zij een jarenlange strijd kon
voeren tegen een ziekte die soms onoverwinnelijk is. We
koesteren de gedachte aan een sterke vrouw, een
gedreven collega, een goede echtgenote en moeder en
een lieve maya. Wij wensen haar familie en iedereen die
haar genegen is veel sterkte bij dit veel te vroege
heengaan.

Nieuwe personeelsleden

Dit is Carine De Smet. Zij startte op maandag 19 december
als medewerker hoteldiensten.
We wensen haar veel succes! Welkom in ons huis.

Dit is Nico Eggermont, hij startte op maandag 26 december
als medewerker dienstencheques.
Zijn verjaardag vierden we op 25 december. Proficiat !

Proficiat aan onze medewerkers …
Griet Maes en Goedroen Kimpe vieren hun 25 jaar jubileum in ons huis!

Goed om weten over onze werking
➢ Familieleden zijn terug welkom op ons maandelijkse verjaardagsdagfeest. De inkom
bedraagt 5 euro voor Koffie, gebak en optreden.
➢ Omwille van gewijzigde leveringen, producten die niet voorradig zijn of laattijdig aankomen
kan er een wijziging zijn in de menu van de dag. Er wordt steeds gezorgd voor een
waardig alternatief zodat niet aan kwaliteit moet ingeboet worden.
➢ Het huiskanaal van het woonzorgcentrum kan je op de TV vinden op post 90 of 2000.
➢ Op weekdagen zijn er activiteiten tussen 14u00 en 16u00 op de afdeling, overkoepelend
of individueel.
➢ De maandelijkse huiskrant Seintjes blijft het best op de kamer van de bewoner.
Familieleden kunnen de huiskrant raadplegen via de website : www.vzwzorgenwelzijn.be
➢ De Cafetaria is open elke dag van 14u tot 17u30.
Bestellen doe je aan de bar. Betalen met gepast geld is aangeraden.
Er zijn ook drankkaarten verkrijgbaar aan het onthaal voor bewoners die liever geen cash
geld bij zich hebben.
➢ Afspraken maken voor kapper of pedicure doe je bij de Teamcoach van de afdeling.
➢ De misvieringen in de kapel gaan door op maandag en vrijdag om 9u30 en op zaterdag
om 16u15. Je kan de mis ook volgen op het huiskanaal 2001.
➢ Soms raakt een mens al eens iets kwijt. In het onthaal kan je op de weekdagen terecht om
even langs te komen en te kijken of er verloren spullen terecht gekomen zijn in onze box
van gevonden voorwerpen.
➢ De krant of een tijdschrift laten brengen met de koerier of de post : ook dit is mogelijk
in het woonzorgcentrum. Indien je als familie een krant of tijdschrift opstart voor een
bewoner; wil dit dan steeds laten weten aan de dienst of aan het onthaal zelf.
➢ Wens je voor iemand een noveenkaars te branden in de kapel, dan kan je die kopen bij
Nele en Lucie tegen de schappelijke prijs van 3 Euro. Wij plaatsen deze kaars op de
voorziene plaats in de kapel. Zelf mag er niemand kaarsen plaatsen en aansteken.

Vooruitblik
Januari breekt aan en ook dit jaar proberen we te zorgen voor een gevarieerde
animatieplanning, wij hopen jullie dan ook vaak te mogen ontvangen op één of
andere activiteit.
Tijdens de feestdagen zijn cadeaus onontbeerlijk, daarom komen Lucie en Evelien
op dinsdag 3 januari bij jullie op bezoek met een nieuwjaarsgeschenk.
Donderdag 5 januari klinken we samen op het nieuwe jaar. Een glaasje, een
hapje en een optreden van Duo Melodie. Kortom alle ingrediënten zullen
aanwezig zijn voor een gezellige namiddag.
Op vrijdag 6 januari kunnen we naar een nieuwe hoed vragen want we krijgen dan
bezoek van niemand minder dan de Driekoningen. Zij brengen samen met de
vriendenkring ook een geschenkje mee voor iedereen.
Net zoals tijdens de vorige jaren zetten we graag alle jarigen in de kijker tijdens
onze verjaardagsfeesten. Deze maand vindt het verjaardagsfeest plaats op
dinsdag 17 januari. Hierbij is de familie ook welkom en kan men nog steeds
kaartjes bekomen bij Lucie en Nele voor 5 euro per persoon.
Wie van muziek houdt, kan donderdag 19 januari al aanstippen in zijn/haar agenda
want dan organiseren we heuse swingo. Dit is een combinatie van raad de plaat en
lotto.
Rust roest en daarom organiseren we graag een bewegingsnamiddag namelijk
ezeltje strekje in samenwerking met onze vrienden van de kiné op dinsdag 24
januari . Oefeningen op maat en zitdansen zorgen ervoor dat onze spieren en
gewrichten soepel blijven.
Donderdag 26 januari maak je kans op een leuke prijs tijdens de Lotto.
Om de maand af te sluiten organiseren we op dinsdag 31 januari een volkspelen
namiddag. Dit is de uitgelezen kans om nog eens te proeven van allerlei
caféspelen.
Naast al deze activiteiten hebben we natuurlijk nog het ander weekaanbod zoals de
kookgroepen, turnen met de kinderen, mannenactiviteit, kaartersclub, de creaclub
en natuurlijk niet te vergeten alle activiteiten die doorgaan in de leefgroepen van de
afdelingen.
Geniet van de mooie januarimaand. We laten de kou en de winter buiten en
brengen warmte in jullie hart!

Terugblik
Een lekker stukje chocolade op 6 december !!!

Bewegen is gezond! Op de Vlasaard zijn ze er zeker van overtuigd.

We supporterden ook voor onze Duivels, het mocht jammergenoeg niet zijn!

Als de prikkels even te veel worden, trekken we ons terug in de snoezelruimte

Op het Gasthuis speelden we een leuk spelletje SWINGO

De winter is in het land, dan smullen wij lekkere pannenkoeken en plaatsen
algauw de kerstboom! Op de Zonnebloem hadden ze dit goed begrepen.

De Parel wenst jullie fijne feestdagen!

Kerstmarkt 2022 ! HARTELIJK DANK VOOR JULLIE STEUN !

Nog snel even Kerstshoppen en dan is het jaar rond!!!

Lekkere gerechtjes van het Kookatelier
Deze keer geen gerechtje van ons keukenteam maar eentje uit onze kookatelier in
de ergo. Ons menu wordt gekozen door de bewoners en we maken dit samen klaar
op donderdag tussen 10u en 12u30 en dan eten we dit samen op.
Het is feestmaand geweest en dus kozen de bewoners voor een lekker gerecht van
Kip met champignons en kroketjes.
Benodigdheden (8 personen)
8 kipfilets
kipkruiden
2 bakjes champignons
2 dikke schellen gekookte ham
1 liter room
500 gr gemalen gruyère
Boter
Kroketjes
Bereiding
- Kuis de champignons, doe de staartjes eraf en snij in schijfjes
- Snij de schellen gekookte ham in tegeltjes
- Meng de room met de gemalen gruyère en laat rusten
- Snij de kipfilets in 3 stukken en braad in de pan, kruid met kipkruiden naar zin
- Leg de gebakken kipfilets in de ovenschotel
- Maak de baklaag in de pan los met wat extra boter en bak hierin je gesneden
champignons
- Verdeel de gebakken champignons over de kipfilets in de ovenschotel
- Verdeel de hespblokjes over het geheel in de ovenschotel
- Meng nog eens goed room en kaas dooréén en verdeel dit mengsel bovenop
de ovenschotel
- Plaats in de oven op 200° gedurende 40 minuten
- Bak op het laatste moment de kroketjes af
Smakelijk !!!

Moment van Zingeving

Moge het nieuwe jaar 2023 voor elk van jullie een jaar worden met elke dag iets
moois, iets fijns, iets nieuw en iets onverwacht. Dan wordt elke dag van het
komende jaar een klein geschenk om naar uit te zien !
De beste wensen vanwege de dienst Pastoraal en Zingeving

Nieuws van BELRAI

Beste bewoner, beste familielid,

Vanuit de Vlaamse overheid wordt vanaf juni 2023 verwacht van de
woonzorgcentra om te werken met een nieuw meetinstrument van zorg nl. de
BELRAI.
Deze uitgebreide vragenlijst zal worden ingevuld door verschillende disciplines
(sociale dienst, zorg, kiné, ergo, huisarts) alsook samen met jullie. Het kan dus
zijn dat een medewerker u enkele vragen (vb. hoe voelt u zich vandaag? Wat
doet u graag als dagbesteding?) komt stellen met een tablet in de hand.
Het nieuwe meetinstrument heeft als doel dat we een soort ‘foto’ van jullie
opmaken en dat dit voor ieder van jullie anders zal zijn. De resultaten daarvan
zullen worden besproken met alle betrokken medewerkers om zorg op maat te
kunnen aanbieden.
Voor ons ook iets nieuws die we door opleidingen in 2023 zullen aanleren aan
onze medewerkers.
Het zal ook voor ons een leerproces zijn maar eenmaal we goed kunnen werken
met de vragenlijsten, willen we dit verder uitbouwen en optimaliseren en gaan
we ervan uit dat dit positief zal zijn voor u als bewoner want onze zorg draait
namelijk rond jullie als bewoner.

In ons huis hebben teamcoach Kevin Verhoyen, kwaliteitscoördinator Evelien
Robert en woonzorgcoördinator Femke Vanacker reeds de opleiding tot BELRAI
Trainer afgerond. Zij zullen ook instaan voor de opleiding van de medewerkers.
Mocht u dus bijkomende vragen hebben hieromtrent, mag u hen steeds
contacteren. Onze contactgegevens vindt u aan de achterkant van het seintje.

Nieuws uit DVC Blauwblomme

De bezoekers van het dagcentrum hebben dit jaar zelf hun kerstballen
gemaakt met pailletjes. Voor sommige van hen kostte het hen bloed,
zweet en tranen en de andere vonden het fijn, leuk en ontspannend
om dit te doen ; maar het resultaat mag er zijn.

De menu van de maand
2 januari – 8 januari
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

2 januari

3 januari

4 januari

5 januari

6 januari

7 januari

8 januari

Speculoos

Rozijnen brood

ONTBIJT - SUGGESTIES
Smeerkaas

Peperkoek

Luikse
siroop

Koetjesreep

Luikse
siroop

MIDDAGMAAL

********

Spruitjes
soep met
spek
********

Wild
stoofpotje

Balletjes in
tomatensaus

Asperge
soep

Minestrone

Preisoep

Paprika
soep

Wortel
Soep

Tomaten soep
met balletjes

********

********

********

********

********

Steak
Hamburger

Konijn met
pruimen

Krokante
visfilet

Casselrib

Orloff

Botersaus

Vleesjus

Champignon
saus

Pepersaus
Winterse
groenten

Groenten

Witloof
slaatje

Verse
appelmoes

Spinazie

Rozemarijn
aardappelen

Puree

Frietjes

Kroketten

Risotto

Knolselder in Gekarameliseerd
witte saus
witloof
Natuur
aardappelen

Kroketten

Vlees

Kippenwit
met
kruiden

Gemengd
gehakt

Tonijnsalade

AVONDMAAL
Eiersalade

Vlees

Vlees
Omelet met
tuinkruiden

Kaas

Chaumes

Kaas

Maredsous

Kaas

Kaas

Kaas

Yoghurt

Fruit

Yoghurt

Pudding

Fruit

Platte kaas

Yoghurt

SMAKELIJK ETEN VANWEGE HET KEUKENTEAM
voor al onze gerechten hebben we een informatiebrochure
over allergenen ter beschikking in de keuken

9 januari – 15 januari

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

9 januari

10 januari

11 januari

12 januari

13 januari

14 januari

15 januari

Honing

Melkbrood

Florentijnse
soep

Aspergesoep

ONTBIJT - SUGGESTIES
Speculoos

Roerei

Confituur

Sneetje
kaas

Peperkoek

MIDDAGMAAL
Witloofsoep Bloemkool
met boursin
soep
********

********

Cordon
bleu

Stoofvlees

Tomaten
roomsoep
********
Gevuld
witloof met
gehakt

Wortelsoep Champignon
met gember
soep
********

********

********

********

Kip in rode
wijnsaus

Zalm

Hamburger

Kalkoen
pavé

Vleesjus

Fine
champagne
saus

Espagnole
saus

Kruidensaus

Erwten en
wortelen

Pittig
slaatje

Puree

Frietjes

Kruiden
puree

Appel met
veenbessen

Broccoli

Gebakken
patatjes

Tagliatelle

Schorseneren Geglaceerde
in citroensaus
groenten
Natuur
aardappelen

Kroketten

AVONDMAAL
Cobourg

Vlees

Vlees

Krabsalade

Kaas
rolletje

Kaas

Kaas

Pudding

Fruit

Filet
d’anvers
Vlees
salade

Vlees

Lunchworst

Préparé

Kaas

Brie

Kaas

Kaas

Kaas

Yoghurt

Pudding

Fruit

Platte kaas

Yoghurt

SMAKELIJK ETEN VANWEGE HET KEUKENTEAM
voor al onze gerechten hebben we een informatiebrochure
over allergenen ter beschikking in de keuken

16 januari – 22 januari

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

16 januari

17 januari

18 januari

19 januari

20 januari

21 januari

22 januari

Speculoos

Suikerbrood

ONTBIJT - SUGGESTIES
Smeerkaas

Peperkoek

Luikse
siroop

Luikse
siroop

Confituur

MIDDAGMAAL
Tomaten
soep met
mascarpone
********

Courgetten
soep

Toscaanse
soep

Wortelsoep

Seldersoep

Groentesoep

Preisoep

********

********

********

********

********

********

Chipolata

Vogelnestje

Gebraad

Rundstong

Pangasius
delight

Bloedworst
witte pens

Vleesjus

Tomaten
saus

Mosterd

Madeira saus

Uien

Spruitjes
met spek

Champignons

Gebakken
champignons

Verse
appelmoes

Vergeten
groenten

Natuur
aardappelen

Gratin
dauphinois

Natuur
aardappelen

Kruiden
puree

Hutsepot

Kroketten

Zoete
aardappel
puree met
spinazie

Wildragoût

AVONDMAAL
Vlees

Zigeuner
salami

Vlees

Vlees

Gemengd
gehakt

Appelpâté

Vlees
salade

Kaas
hoorntje
Leerdammer

Kaas

Kaas

Castello met
anans

Kaas

Kaas

Kaas

Pudding

Fruit

Yoghurt

Pudding

Fruit

Platte kaas

Yoghurt

SMAKELIJK ETEN VANWEGE HET KEUKENTEAM
voor al onze gerechten hebben we een informatiebrochure
over allergenen ter beschikking in de keuken

23 januari – 29 januari

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

23 januari

24 januari

25 januari

26 januari

27 januari

28 januari

29 januari

Kaas

Honing

Chocolade
brood

ONTBIJT - SUGGESTIES
Speculoos

Choco

Omelet

Confituur

MIDDAGMAAL
Preisoep

Paprika
soep

Kervel
soep

Pastinaak
soep

Broccoli
soep

Seldersoep

Tomaten
crèmesoep

********

********

********

********

********

********

********

Mosterd
gebraad

Prei in hesp

Blanket

Steak
Hamburger

Omelet
Kaas

Blinde vink

Varkens
haasje

Dijonaise
saus

Kaassaus

Roomsaus

Roquefort
saus

Mayonaise

Vleesjus

Grandveneur saus

Tomaat met
mozarella

Gemengd
slaatje

Witloof
veldsla

Witte kool

Appel met
veenbessen

Pasta

Frietjes

Karnemelk
stampers

Natuur
aardappelen

Aardappel
nootjes

Bereid gehakt

Vlees

Vichy
worteltjes
Natuur
Natuur
aardappelen aardappelen

AVONDMAAL
Vlees

Parijse
worst

Vlees

Hoofdvlees

Quiche
lorraine

Mosterd

Vlees

Krabsalade

Passendale

Kaas

Kaas

Kaas

Orval

Kaas

Kaas

Pudding

Fruit

Yoghurt

Pudding

Fruit

Platte kaas

Yoghurt

SMAKELIJK ETEN VANWEGE HET KEUKENTEAM
voor al onze gerechten hebben we een informatiebrochure
over allergenen ter beschikking in de keuken

30 januari – 5 februari

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

30 januari

31 januari

1 februari

2 februari

3 februari

4 februari

5 februari

Honing

Rozijnen
brood

Erwtensoep

Tomatensoep
met korstjes

********

********

Gelakt
varkenslapje

Eendenbil

Ketchupsaus

Sinaasappel
saus

ONTBIJT - SUGGESTIES
Confituur

Sneetje
kaas

Choco

Luikse
siroop

Speculoos

MIDDAGMAAL
Preisoep

Wortel
soep

Paprika
soep

Courgetten
soep

Wortel
currysoep

********

********

********

********

Schnitzel

Vol au vent
In bouchée

Rookworst
spek

Varkens
wangetjes

********
Scampi
diabolique
Scharrollen

Vleesjus
Boontjes
Oven
patatjes

Cassoulet
Groenten
rijst

Fris slaatje

Fijne
groenten

Rode kool

Seizoens
groenten

Frietjes

Pasta

Natuur
aardappelen

Kroketten

Vlees

Américain
natuur

Vlees

AVONDMAAL
Vlees

Breydelham

Vlees

Vlees

Kaaskroket

Tonijn in
cocktail

Noordzee
salade

Boursin

Kaas

Kaas

Kaas

Chimay

Kaas

Kaas

Pudding

Fruit

Yoghurt

Pudding

Fruit

Platte kaas

Yoghurt

SMAKELIJK ETEN VANWEGE HET KEUKENTEAM
voor al onze gerechten hebben we een informatiebrochure
over allergenen ter beschikking in de keuken

Nuttige telefoonnummers
WOONZORGCENTRUM

AFDELINGEN

Algemene nummers
Secretariaat en onthaal

056/73 18 11

Zonnebloem ZORG 1

056/73 18 18

Stephanie Bataillie : teamcoach

056/73 18 41

Parel ZORG 1

056/73 18 21

Kevin Verhoyen : teamcoach

056/73 18 22

Wijngaard ZORG 1

056/73 18 19

Femke Vanacker: teamcoach ad int.

056/73 18 63

Vlasaard ZORG 1

056/73 18 23

Luc Debeuckelaere: teamcoach

056/73 18 57

Maretak ZORG 1

056/73 18 20

Bianca Vanneste:Adj.teamcoach

056/73 18 83

Lies Meirhaeghe : teamcoach

056/73 18 73

Gasthuis ZORG 1

056/73 18 24

056/73 18 38 Bianca Vanneste:Adj.teamcoach

056/73 18 83

Algemeen Directeur
Wodka Algoet

056/73 18 14

Campusdirecteur
Delphine Lemahieu

056/73 18 28

Coördinator Personeelsbeleid
Sophie Lanckriet

056/73 18 36

Woon-Zorg Coördinator
Femke Vanacker

056/73 18 63

Sociale Dienst / Woonassistent AW
Celine Marijsse

Lies Meirhaeghe : teamcoach
DVC – Blauwblomme

Kwaliteitscoördinator
Evelien Robert

056/73 18 73

056/73 18 51

Tine Meyfroot: teamcoach

056/73 18 35

056/73 18 08

Ilse Houtrique: hoteldiensten

056/73 18 85

Keuken – Bistro

056/73 18 17

Facilitaire Dienst
Kathleen David : coördinator

0493/89 87 49
Keshia Devolder : adj. coördinator

056/73 18 16

Animatieverantwoordelijke

Vrijwilligerswerking

Lucie Wallays

056/73 18 26

Olivier Dumortier

056/73 18 48

Sjarel Van Cauter

056/73 18 61

Nele Valcke

056/73 18 29

Pastoraal en Zingeving
Nele Valcke

Palliatief Coördinator
056/73 18 29

Viviane Maes

056/73 18 72

FAMILIERAAD
ZONNEBLOEM
Vincent Vandorpe
WIJNGAARD
Katrien Meyfroidt
Ann Lapauw
MARETAK
Sabine Meyfroidt
Annemie Lietaert
Hubert Ameye
Francine Dhondt
Vera Debosschere

0476/64 95 67
0476/73 06 62
0476/97 02 97
0472/85 44 40
0476/33 66 56
056/70 58 24
0476/82 23 27
0479/95 02 01

PAREL
Carine Decapmaker
Hendrik Callens
Ilka Boudry
VLASAARD
Christ Deryckere
Aloïs Marysse
GASTHUIS
Christa Deruyck
Moniek Seghers
Bruno Vanruymbeke

0494/68 53 73
0473/77 05 37
0478/24 31 03
0486/75 49 73
0472/86 29 24
0496/72 31 44
0476/27 41 96
0475/28 56 11

