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Vanuit onze hoofdfunctie als RVT-rusthuis willen wij onze diensten zo ruim 
mogelijk uitbouwen. Op deze manier kan de thuissituatie en thuiszorg onder-
steund worden waardoor zelfstandig thuiswonen mogelijk blijft.

RVT/rusthuis: huisvesting voor personen met zware zorg.

Serviceflats/assistentiewoningen: huisvesting voor semi-valide 
personen. Eind 2016 aanvang bouw van 14 bijkomende assistentie- 
woningen. Tijdens de bouwwerken van het nieuw WZC blijven de 
bestaande flats toegankelijk. Bewoners van het WZC verhuizen tij-
delijk naar de gebouwen van St.-Anna, Beernemstraat te Wingene. 
Eind 2018 wordt de nieuwbouw in gebruik genomen.

Centrum voor kortverblijf: tijdelijke huisvesting voor herstel of 
opvang met terugkeer naar thuissituatie.

Cafetaria: elke dag open van 14u30 tot 16u30. Wij zoeken nog 
enkele vrijwilligers om de barwerking te versterken.

Wij werken samen met en organiseren:
• Sofia, expertisecentrum dementie
• Info avonden in WZC
• Organisatie praatcafé dementie

Voor meer info: 
051 61 10 82
Diensten en initiatieven: 
Sociale dienst: Isabelle Impens, socdzwev@gvo.be
Vrijwilligerswerking: Inne Mabbe, ergozwev@gvo.be  

O p donderdag 29 oktober toveren wij ons WZC om tot een gezellige 
geheugenmarkt. In diverse kraampjes en standen is informatie te 
vinden over het geheugen. Verschillende organisaties stellen hun 

dienstverlening voor die mensen kunnen ondersteunen als het geheugen 
het laat afweten. Tijdens de markt kunnen ook workshops gevolgd worden 
(zie binnenkant folder).
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Don. 29 Okt.

14u00-15u00

Workshops

Vergeten is niet dementeren. Onze logopediste vertelt je 

meer over vergeten en ouder worden.  Er worden ook tips 

en oefeningen gegeven om beter te kunnen onthouden. 

Beweging is goed voor je brein. Beweging zorgt voor een goede 

doorbloeding en doet de grijze massa in de hersenen toenemen.  

Onderzoek heeft uitgewezen dat het risico op dementie aanzienlijk 

daalt bij personen die regelmatig bewegen.

Met kleurrijke linten, knopen, verschillende vormen,… creatief 

aan de slag. In contact komen met personen met dementie in 

een gevorderd stadium is niet altijd zo eenvoudig. Stap voor 

stap leer je een voelschort maken. Deze schorten brengen 

mensen met dementie tot rust en bevorderen het contact.  

Alle materiaal is voorzien (i.s.m. S-plus Bond Moyson).

15u00-16u00

16u00-17u00

Hoe houd ik  

mijn geheugen fit?

Bewegen brengt ook  

je hersenen in beweging.

Creatief met stof voor  

personen met dementie.

De plaatsen voor de workshops zijn beperkt. 

Inschrijven kan via 051/61 10 82  

of in het onthaal van het WZC

DEELNAME IS GRATIS

Een beklijvende film
 voor jong en oud met 

in de hoofdrol Julianne Moore en Alec Baldwin. 

Alice Howland is een gerenommeerd hoogleraar 

taalkunde aan Harvard. Ze krijgt een enorme 

schok te verduren als de ziekte van Alzheimer 

bij haar wordt vastgesteld. Langzaam maar zeker 

begint ze de regie over haar eigen wereld en 

binnen haar familie te verliezen.

De film werd begin dit jaar bekroond met een 

Oscar voor Beste Actrice en een Golden Globe.

Welkom in de zaal van het WZC vanaf 19u30.

Gratis toegang.

Vrij. 30 Okt.

20u00

 
Film ‘Still A

lice’

Bent u op zoek naar een uitdaging?

Hebt u geduld en affectie voor bejaarden?

Word vrijwilliger in het woonzorgcentrum.

Er is een ruim aanbod aan vrijwilligerstaken en je 

krijgt er alvast waardering en vriendschap voor terug.


