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Beste lezers,

De winter staat voor de deur. 

Het is een periode waarin we met z'n allen een warmere trui uit de
kast halen om de koude te trotseren. 
Het is ook een tijd waarbij we de kerstboom stilletjes aan van onder
het stof halen. Deze zal rijkelijk versierd worden met glinsterende
lichtjes en felgekleurde kerstballen. Dit brengt ons gezellige
warmte. Er worden ook wenskaarten geschreven met onze beste
kerst- en nieuwjaarswensen. 

Ook hier zorgen we voor heel wat muzikale warmte. Op 24
december vindt de kerstviering plaats in samenwerking met het
Eligiuskoor. Op 29 december worden we getrakteerd op een
muzikale namiddag. Enkele jonge talenten halen hun instrument
boven om ons een stukje muziek te brengen. 

Opgepast: deze Babbelaar gaat ook even in kerstmodus. De
volgende editie verschijnt pas begin februari.

We wensen jullie fijne feestdagen! 

Veel leesplezier 

Team wonen & leven 
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December... in de natuur is alles in rust. De dagen worden korter, elke dag wordt een beetje 
donkerder. Een eerste kaars op de adventskrans is reeds ontstoken op 27 november. In de 
adventstijd worden we allen opgeroepen om "waakzaam" te zijn. Dit betekent alert blijven en 
actief uitkijken naar de komst van Jezus. Laat ons daarom in de komende tijd vooral het goede 
rondom ons zien en het goede doen. Zo breekt er licht door in de duisternis.
Ik denk hierbij aan de medewerkers van Rustenhove die elke dag paraat staan met hun warme 
zorg, betrokkenheid en inzet. Op die manier stralen zij als een hoopvol licht voor jullie, 
bewoners en families.
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Veronique

PASTORAAL WOORD 

In de advent kijken we verlangend en vreugdevol uit 
vandaar dat niet alle vier de kaarsen direct branden. Week 
na week, kaars na kaars, gaan we op weg van het ene licht 
naar het volle licht. Licht is een teken van hoop en 
overwint de duisternis. Het groen van de krans maakt ons 
duidelijk  dat de natuur niet dood is maar zich wel in een 
diepe winterslaap bevindt. Groen is daarom een teken 
van leven. De rode kleur verwijst naar de liefde.
Tijdens de laatste maand van het jaar sturen wij elkaar 
graag kerst- en nieuwjaarswensen.
Ook ik schrijf graag mijn oprechte nieuwjaarswens aan 
jullie allen:

Er zijn geen slechte dagen
in deze 365 dagen.
Er zijn alleen dagen
waarop we wat minder kunnen dragen. 
Laat mij dan wensen
dat er tussen al die mensen
die je allen het beste wensen
wel iemand is
die je dan zal vragen
of hij de last wat mee kan dragen.



Afscheid
Herinneren & herdenken
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We namen afscheid van mevr.  Marie-Josée Bruwier op 
14 november.   Marie-Josée verhuisde in januari  naar 
het WZC en overleed op 92-jarige leefti jd op afdeling 
Waterlel ie.  

Op afdeling Zonnebloem namen we afscheid van 
mevr.  Linda Maes.  Linda woonde eerst in GAW 
Capelle en verhuisde in 2017 naar afdeling 
Zonnebloem. Linda werd 71 jaar.

 
... De bewoners van Zonnebloem en Klaproos al heel wat beweging achter de
rug hebben? Twee studenten lichamelijke opvoeding uit de Artevelde
Hogeschool uit Gent lopen stage en organiseren bewegingsactiviteiten.  

... We een mannendag organiseerden, waarbij de mannelijke bewoners eens
extra in de watten werden gelegd? 

... Er vanaf 8 december een kerstwinkeltje 
te vinden is in de cafetaria? Afsluiten 
doen we op 16 december met een kersthappening. 

... We in januari voor elke afdeling een table d'amis organiseren? 
          Hierbij kunnen we samen gezellig tafelen in de cafetaria. 

We namen afscheid van mevr.  Marcella 
Demuynck op afdeling Klaproos.  Marcella 
verbleef samen met haar partner Herman op 
afdeling Klaproos.  Herman overleed in augustus 
vorig jaar.  

Op 25 november overleed mevr.  Maria Vansteenkiste op 
afdeling Klaproos.  Maria verbleef sinds oktober 2015 in 
de voorziening en werd 99 jaar.



Mariette Van Gheluwe

Noël komt ons sinds kort ook vergezellen 
Hij woont in Ledegem 

en komt op dinsdag naar het dvc.

De Winde - Het Station GEBRUIKER
S

Nancy Cruyt 

Anny Desal 

Noël Jacques 
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Mariette woont te Ledegem en komt op maandag en 
donderdag naar het dvc. 

Anny woont te Ledegem.
zij komt ons vergezellen op woensdag.

Nancy woont in Dadizele. 
en komt op dinsdag naar het dvc. 

Wij verwelkomenden in November enkele nieuwe 
gebruikers in de winde

WIST JE DAT ...

...Dagcentrum "De Winde" 
dit jaar 20 kaarsjes mag uitblazen,
het dagcentrum is in 2002 ontstaan.
Ook dagcentrum "Het Station" bestaat 10jaar. 
We laten dit niet zomaar passeren en vieren 
dit feestelijk op 3 december in De kring.
.



 BEWONERS

We verwelkomen dhr. José De Muynck op 
afdeling Anemoon. José woonde in een 
assistentiewoning in GAW Capelle en verhuisde 
op 3 november naar het WZC.

Op 23/11 verhuisde dhr. Noël Cornillie naar het WZC. Noël kwam regelmatig
naar DVC De Winde. Noël woonde voordien in de Cardijnlaan te Ledegem.

WZC

GAW
In GAW 't Kempke mogen we binnenkort mevr. Norma Denorme 
verwelkomen. Norma deed nog vrijwilligerswerk binnen Rustenhove en 
woont momenteel in de Begijnestraat in Ledegem.

Dhr. Georges De Cremer mogen we verwelkomen op afdeling Waterlelie.
Georges verbleef eerder in kortverblijf op afdeling Zonnebloem.

WIST JE DAT ...

De Koninklijke Harmonie van Ledegem kwam optreden in de tuin op Sint- 
Cecilia?



7

5 december:  Joanna Douvere
8 december:  Rosette Cuvel ier
9 december:  Roger Malfait
11 december:  Lucrèce Deleu
17 december:  Werner Vandoorne
18 december:  Gabriel  Seys
19 december:  Ceci le Soete
23 december:  Anna Dedeene
27 december:  Cyriel  Deseyn
30 december:  Daniël  Baert
30 december:  Leona D'Hoore
9 januari :  Godelieve Pype
13 januari :  Yolande Maes
13 januari :  Blanche Delva
13 januari :  Maria Wyffels
15 januari :  Erna Stragier
15 januari :  Orieta Verduyn
17 januari :  Rosa Dussessoye
19 januari :  Monique Vanloocke
23 januari :  Antoon Huyghe
29 januari :  Rosa Mortier
31 januari :  Georgette Verbrugghe

Van harte
proficiat!

VERJAARDAGEN

WZC

De Winde                            

't Kempke                          
21 december:  Gerda Messiaen
8 januari :  Hi lda Joye

Het Station                            

Capelle                          
11 december:  Noël Lefever
9 januari :  Frans Gheysens
19 januari :  Marc Maertens

1 december:  Erna Beheydt 
1 januari :  Theo Meuleman 
8 januari :  Gratiana Steverl inck 
17 januri :  Annie Pattyn 
19 januari :  Marc Maertens
31 januari :  Vandenabeele Maria

21 december:  Lucienne Buyse 
28 december:  Bertha Noppe
29 december:  Pierre Desmet
5 januari :  Andréa Castelyn

Gedurende een 4-tal weken hebben we een
douche-toiletstoel op test. Per afdeling testen
we deze gedurende 1 week uit en noteren we de
pro en de contra's. Dit bevragen we zowel aan
medewerker als bewoners. Indien deze wel
bevonden wordt, is het de bedoeling om deze
op de begroting te plaatsen en aan te kopen.
We zijn voortdurend bezig om de zorg te gaan
optimaliseren en verbeteren waar het kan!

Douche-toiletstoel  ‘Carino’ 
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Binnen onze voorziening vinden het we het heel  
belangri jk dat we de kwaliteit  van zorg en 
begeleiding,  maar ook van het wonen en leven, 
kunnen waarborgen en indien nodig verbeteren. 
Aan de hand van een tevredenheidsmeting wil len we graag zicht 
kri jgen op wat de bewoners/gebruikers en de 
famil ieleden/contactpersonen als onze sterke punten zien.  We zi jn 
uiteraard ook geïnteresseerd naar de punten die volgens hen nog 
kunnen verbeteren. 

Voor deze tevredenheidsmeting laten we ons begeleiden door een 
externe f irma, Bing Research.  Zi j  leveren ons de vragenli jst  aan en 
zi j  verwerken, vol ledig anoniem, ook de resultaten. Deze 
tevredenheidsmeting wordt georganiseerd voor 
-de bewoners en hun famil ieleden van het WZC
-de gebruikers en hun famil ieleden van het DVC
-de bewoners van de assistentiewoningen

De bewoners zul len,  eind november – begin december,  gevraagd 
worden om de vragenli jst  in te vul len.  Dit  kunnen ze zelfstandig 
doen of ze kunnen ook begeleid worden door een onafhankel i jk 
persoon. 
Per bewoner van het WZC en gebruiker van het DVC, wordt 1 
famil iel id/contactpersoon (meestal  is  dat de wettel i jk  
vertegenwoordiger)  gevraagd om de vragenli jst  in te vul len.  Het 
invul len van de vragenli jst  gebeurt bi j  voorkeur digitaal ,  maar kan 
ook op papier gebeuren. De resultaten zul len we in de loop van 
februari  2023 ontvangen en zul len we dan terug koppelen naar 
onze bewoners/gebruikers,  famil ieleden/contactpersonen, naar 
onze vri jwi l l igers en medewerkers.  

Wij  wensen iedereen alvast te danken voor hun medewerking! !  
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Tevredenheidsmeting



Winter van toen 
 

Ijsbloemen op de ramen
Op het dunne, enkele glas

Ik denk weer aan mijn kinderjaren 
En hoe het vroeger 's winters was

We ademden een gaatje 
En aaiden het broze glas 

En keken toen naar buiten 
Of er al sneeuw gevallen was. 
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 bruidsmodeshow  

Gedichtenweek
26 januari - 1 

februari 

Op donderdag 16 februari organiseren we een 
modeshow met bruidegom - en bruidskledij. 

We zijn nog op zoek naar kledij.
Kan jij ons aan kledij helpen? Geef gerust een seintje aan

een medewerker van het team wonen & leven.
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Terugblik
Zonnebloem | Anemoon

Mannendag 

Sint - Maarten Fruitsalade 
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Terugblik
Waterlelie | Klaproos

Crea herfst  

Beweging  

Sint - Maarten  
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Senioren 14 - daagse Gemeenschappelijke 
activiteiten

Optreden Gino Verano  

Feest van het huis   



13

Terugblik DVC De Winde | DVC Het Station

Uitstap Floralux

We zongen uit 
     volle borst "Eviva España"

en vele andere klassiekers mee 
met alle personeelsleden

 tijdens rustenhove vrienden ...

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9yfDlh9H7AhXChf0HHfZsDrwQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FEviva_Espa%25C3%25B1a&usg=AOvVaw1nStMxCCx_6QACvPxAUzQy
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Terugblik DVC De Winde | DVC Het Station

kookclubje

sintemoartensavond



T e l :  0 5 6 / 5 0  9 4  7 1
i n f o @ r u s t e n h o v e . b e

 
 

w w w . r u s t e n h o v e . b e
 

Tot een 
volgende babbel!

 Kerstviering: 24 december

IN DE AGENDA

Kerstwinkel in 
cafetaria vanaf 8 

december

Nieuwjaarsdrink: 5 januari

Sinterklaasfeest
ZB: 5 december

WL/KL/AN: 6 december
 

Aperitiefvoormiddag: 
17 januari

 
 


