
Beste bewoner, familie, mantelzorger, 

Langs deze weg brengen wij jullie graag op de hoogte van volgende nieuwsberichten: 

 

 

 

Nieuwsbrief      05/04/2022 

Cafetaria 

‘t Dobbelken zal naast de weekdagen de deuren opnieuw openen in het weekend vanaf zaterdag 

16 april. Op die manier willen wij jullie alvast een Vrolijk Pasen toewensen.  

Onze cafetaria zal voortaan ook een wekelijkse sluitingsdag hebben op maandag . 

‘t Dobbelken blijft toegankelijk voor bewoner met 4 bezoekers (kinderen –12 jaar worden bij dit 

aantal niet meegeteld). 

Zijn alle voorziene plaatsen ingenomen dan is de cafetaria volzet. 

Bij mooi weer zal men ook in de tuin kunnen plaats nemen. Mogen wij  wel vragen dat men dan 

zelf drank gaat bestellen en ophalen aan de toog. Ook het terugbrengen van het leeggoed bij het 

verlaten van ons terras wordt ten zeerste geapprecieerd.  

Corona 

We merken dat corona jammer genoeg her en der een bewoner komt bezoeken in ons huis.                 

Gelukkig blijven de vaccins hun werk doen en hebben de bewoners in kwestie weinig of geen last 

van symptomen. Het is een gekend feit dat covid opnieuw aan een opmars bezig is. Daarom willen 

wij met aandrang vragen om de basismaatregelen te blijven respecteren:  Houd afstand, ontsmet 

de handen, draag een mondmasker, kom niet langs als je een hoog-risicocontact hebt gehad of 

zelf ziek bent. Bezoek op de kamer bestaat uit max 4 bezoekers. Alvast bedankt voor jullie inzet.           

Alleen samen kunnen we corona uit ons huis verbannen… 

Er kwam ook reeds de vraag van familie of we al iets meer weten over een mogelijk vierde vaccin 

voor onze bewoners. Echter tot op heden hebben wij hierover nog geen verdere info ontvangen. 

Van zodra wij zelf meer weten, zullen we hier zeker over communiceren. 



In afwachting van het mooie weer lieten we ons alvast eens goed verwennen... 

 

Wij wensen jullie  

een fijne Paasvakantie !  

Activiteiten 

Activiteiten zullen nog zoveel mogelijk per afdeling plaats vinden. 

Op maandag 25 april vindt er een kledingverkoop plaats in ‘t Dobbelken.                                                                  

Annelou zal haar marktkraam in ons huis opzetten met een mooi zomeraanbod vrouwenkleding.                       

Er is gelegenheid tot passen van de kledij. Graag een seintje aan de receptie als we jou met jouw 

familielid mogen verwelkomen. Kan je als familie niet aanwezig zijn, maar wil je als bewoner wel 

iets kopen, graag een seintje vooraf. Wij helpen met veel plezier. 

In de meimaand gaan we op bedevaart. Verder vinden jullie alvast meer info alsook een                         

mogelijkheid om in te schrijven. 

Daarnaast maken we ook graag reclame voor volgende activiteit die wordt georganiseerd                 

vanuit praatcafé dementie regio Lochristi (en waar wij vanuit Ter Engelen ook onze schouders       

onder zetten): Op 31 mei vindt er in het park van Beervelde een wandeling met de natuurrugzak 

plaats. Deze namiddag wordt speciaal georganiseerd voor personen met dementie en hun 

mantelzorger. De wandeling vindt plaats van 14u tot 16u. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en 

kan via volgend emailadres: christiaense@steligius.zkj.be  

mailto:christiaense@steligius.zkj.be


 

 

   Lokeren, 4 april 2022  

 Beste bewoners en familieleden, 

 

 Intussen is het reeds drie jaar geleden dat wij op bedevaart zijn kunnen gaan   

 richting Oostakker Lourdes. De bewoners hebben laten horen dat zij dit missen.  

 Daarom besloten we dit jaar  in de meimaand opnieuw een uitstap richting                                                       

 onze Lieve Vrouw te organiseren.  

 

 Sommige bewoners geven aan dat een volledige daguitstap voor hen wat zwaar is,                           

 anderen laten weten dat het vervoer geen evidentie is voor hen. 

 Daarom laten we de keuze aan jullie.  

 Wij zullen op verschillende dinsdagen richting het bedevaartsoord trekken en dit voor  een                             

 namiddag. Op die manier kan iedereen genieten van een gezellige sfeer in een klein groepje en   

 voorkomen we de drukte die een grote groepsuitstap met zich meebrengt (wat niet voor iedereen   

 even aangenaam is). Op vraag van de bewoners voorzien we een rondgang langsheen de zeven   

 smarten van Maria en ronden we af in  ‘t Boerenhof voor een lekkere wafel of pannenkoek.  

 Voor wie een uitstap op verplaatsing niet ziet zitten, is er net als vorig jaar de  beeweg in onze tuin.   

 Ook hier zullen we zorgen voor een lekker wafeltje als afsluiter voor zij die aan de bee-weg hebben   

 deelgenomen. 

 

 Via onderstaand strookje kunnen  jullie hiervoor inschrijven. 

 Mogen we u vragen om dit tegen 20 april in te vullen en te bezorgen aan de receptie. 
 

 Met vriendelijke groeten, 

 Het Woonleefteam 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------——————————--- 

  Mvr./Mr. …………………………………….……….……………….... Kamer : ………………………. 

  wenst deel te nemen aan een halve daguitstap naar Oostakker Lourdes (vertrek na de  

 middag: ommegang en nadien koffiemoment in ‘t Boerenhof). Data volgen nog (meerdere 

 dinsdagnamiddagen in de maand mei , afhankelijk van het aantal inschrijvingen)                                               

 Kostprijs voor deze uitstap:  30 € (vervoer, begeleiding en koffie met versnapering) 

 

  wenst niet mee te gaan naar bedevaartsoord Oostakker Lourdes, maar wenst                     

wel/niet de Beeweg te volgen in onze tuin (maandagnamiddagen in de maand mei) 

 

  Volgende begeleider kan meegaan naar  Oostakker of kan de bewoner begeleiding voor 

de beeweg in de tuin 

 Naam………………………………………………. Telefoon…………………………………….. 


