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Doel van vandaag 

Overlopen wat reeds goed gaat, wat je zeker wenst te behouden en waar er eventuele verbeteringen 
kunnen aangebracht worden. 
 

Terugblik 

Tijdens de vorige gebruikersraad werd gevraagd of ’t Bazarke om de 2 weken op vrijdagvoormiddag kan 
langskomen. Ondertussen gebeurt dit zo, telkens van 9.30 u tot 10.30 u. Dit vinden de bewoners zeer 
fijn. Graag zouden ze wat meer variatie in fruit willen (bijv. mandarijnen, bananen, peren, …). 
 

Bewoners geven aan dat het optreden gisteren van de Tornadodansers een groot succes was. Dit is 
zeker voor herhaling vatbaar. 
 

Agendapunten 

- Carl geeft een woordje uitleg over enkele veranderingen in de ochtendzorg. Deze zorg zal meer 
gespreid worden. Indien bewoners wensen om vroeg op te staan of langer te slapen, dan kan dit 
doorgegeven worden en dan wordt hier rekening mee gehouden. Het project Sense of Home wordt 
hierbij ook nog een keertje uitgelegd aan de bewoners.  

- Een nieuwe zorgkundige begint op maandag 13 februari: Cis komt ons team versterken.  

- De bewoners stellen de vraag of het mogelijk is om voor de namen van het personeel een badge 
of dergelijke te voorzien om op te spelden. 

- M.G. geeft aan dat het bij de voorbije douchemomenten fris was in de badkamer. Carl vertelt dat 
er een probleem was met de verwarming. De technische dienst is hier naar komen kijken.  

- J.V.H. wil even zeggen dat ze het hier heel goed vindt. Men doet hun uiterste best voor alles wat 
gevraagd wordt. Er wordt ook tijd gemaakt voor een babbeltje. Dit is zeer fijn voor de bewoners.  

- J.D.J. vraagt of we nog eens naar het Shopping Center gaan. Dit zetten we in maart op de planning.  

- R.V. wil graag een quiz rond actualiteit doen.  

- De bewoners willen graag met beter weer terug gaan fietsen met de duo- en rolstoelfiets. 

- De kinéruimte mag steeds gebruikt worden om te fietsen, zeker ook in het weekend!  

 
Activiteiten in de toekomst 

- Woensdag 8 februari: uitstap naar De Chocolaterie (2e groep)  

- Donderdag 9 februari: rolstoeldansen in de kapel 

- Vrijdag 17 februari: carnavalsfeest met pannenkoekenbak 

- Woensdag 22 februari: misviering Aswoensdag om 14u30 in de kapel  

- Vanaf maandag 13 februari wekelijks op maandagvoormiddag koffiebabbel in het salon  

- Dinsdag 4 oktober: modeshow kleding Donelli’s  

- Woensdag 12 oktober: smoutebollenkraam aan de cafetaria   


